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ΡΒΖΦΒΑΤΙΟ 
ΑὉ ΑσΤΗ. 

ἹΝΤΕΚ Οοάϊοες5 Οσξοοβ, συογυηι γ᾽ ατγίδηϊες ἀείοσρῆ δά ΠΡγαπὶ Ευτῃ, ἴὰπὶ 4114111, ΡΕΓΡΔῸΟΙ ἰδηδη, 40] 

1ἰδγοβ ]οίαε εἰ ᾿υἀϊουηλ ποη σοπιρΙεέϊυαπεαγ : δογαπλ Ἰριτυγ ποῦα ρεϊεπάα εἰξ εχ γτεσεπῆοης (δηυεηῖί. 
Ουοά 44 τε]αιοβ νοσο, ἤσυδιὶ ἀεβοιϊαηΐ, νε] ἢ αυά Παρεαηὶ ρεσυ]ατε, 14 ταηΐαπι Ἰεζογεηχ δατηοηυῆε 
(18 εγιῖ. ΕἸρυγας Ὠαπγεγαῖοβ, Δα αυὰ8 ἰῃ Πᾶς (6γῚς Π181] δῃποίδίυγ εχ δάἀνεγίο, ἀεῆρηδηῖ (οάϊοςς αυὶ 
ςοπησης ἰδγαπιὶ Αὐυκ ᾿ηϊερτγυηι. 
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γοι. 1]. 

Πεῆηϊ δὰ νογθά---καν Αραμ---νεσ. 19. ΟΔΡ. ἷν. ϑυρεγίυηϊ [014 Ἰϊπεαγυπα, ἔνε ξίχωῶν, 1Π1{|8. 
δϑεά εχ ἢϊ5 [4{15 οοηεαῖ, εαἴάδηλ σεηογαίομεβ εοάδηι ογάϊηθ, 4ὰ0 1η ΑἸοχαηάγιπο 4] }Π!|αὰς 
118γ15 οχίδηϊξ, ἰεδας οἱἶττ ἢἰς δῆς, 

Βεἤηϊξ δὰ νεγ. 7. οἂρ. ἱν. ἴῃ ψογθ 8--ουπελυετο ὠνηρ. 

Ἰποιριῖ ἃ νου. τὸν λάον αὐτὴς, ΥῸΙ. 1 ζ. ΟΔΡ. ἱ. 
Α νόγ. 1ξ. ΟΔΡ. 'ν. δά ἥποιῃ υἵχις (οάϊςοΙ8, οπληᾶ σογγιρία δίαια ονδηϊάα. 0) οἷο Ὦὶς 
ἘρΡιΐορσιβ. ΡΟΥΘ--Απιαυμπτηιβ ἢϊος (οάοχ, σαεῖλ {πρεγβ. δηϊτηδάνογεηχιβ ουπὶ Ὁ ἴῃ 
ΟΘἴασ8 σΟηΘΏΕΙΓΟ, ἐν τὴ των Κριτῶν καὶ τῆς Ῥεϑ᾽ βιδλοις Δάδο δ 1115 ἀπΠ!ογεραῖ, αὐ ἱπογο 1511: 

ρατεηῖα (ςἀυ}ς}1ἀς6 416 ορὰβ ἔπεγιῖ ἴῃ σοηξεσαπάο. 

Οοάεχ Βιδ]ομβεςς Ἐςοϊεῆδς 5:5, Απηδ, Αυριΐα ΙηἀἜΠσογιπλ, πυγλεγο 2 Πρηδίυβ ἴῃ 
[αίσισυΐο ποῆτγο, ἴῃ (δίαϊορο Ἀεήεσὶ 28 ; τῃϑιργαηδοουβ, ἔουϊ. Χ. δὰΐ ΧΙ, ἴῃ [Ὁ]10.. 

(οπεϊπεῖ, ἴῃ [0118 227, Ϊοίμδπι, [πάϊοο5, Ἀὐυτῃ, 1. 11.110. 1ν. Άδρ. Τοδίδπλ. (Οοπίποῖ 
ΡΓδῖεγεδ ἐγαρτηθπίαπι ΟΓΕΡΌΓΙ ΝΝΑΖΙΔΏΖΘΩΙ : ἔγαρτηεπίατα ΜΑχΙηλ : νατογαπλ νοσάρυ]ος 
Γυηλ ἜΧΡΙΙοΔ[ΙΟη685 εἴ Δα Πη ΠΟ η68. 

Ο(οάεχ ΒιΙδ]ιοιῃ. Ἀερ. 1. Ὁ. 11. ἴῃ Μυΐεο Βγίδη, (αἱ ποηηυηααδπι ἀϊοϊαγ Οοάοχ Αγυη- 
ἀε]1Δη15,} πηεπιγδηδοουβ, 1 [Ὸ]1ο ; πιΕ 15, ἔβουϊο χὰν (υϊ νιάδίυγ), Θχαγαῖιβ ΠΠ ΘΓ; 

0114, ἀιρΡ]Ιοὶ σοϊαπηηα ἀπμειηΐξῖα, 1.70 σομηρίεηβ ; αυϊδὰβ σοηεπεηία---Ἰθὲς Ἀυτῃ, ςρ. 
ΠΡ τὶ 4, Ῥαγαὶ!ροθχεπωη, Εἴάσα, “ἘΠ εγα, Μδοςαβοογυγι [ἰδγὶ 4; ΖΕ ογα ᾿ἴογαηι, ἀἱ- 
νεσίῃβ ἃ ργίογε, εἴ ΕἸΔ1δ : Οο!λ ΠΟΙ8 Ὠ]ΔΓΡΊΠΑΙΙΡιι5 γΑΓ115 1 018. 

Ἐχρὶϊοῖς δά νεγδ4---διαϑρεψναι τὴν τσολιαᾶν στ, οτι στον ΤΟ 1 ξ. ΠΑΡ. ἵν. 
Οοάεχ ἴῃ Μιυΐδο Βσγίϊδη. ἐχίογίῥέμς ρὸν Ῥαίγιοίμσε επί, ΒΙΒΊΙοΙΒ. Ηδηείαπθ 7522. 
οδαγίδοειβ, ἴῃ Ὁ]1ο ; σοπηοηβ ΒΙΒ]ογαπι Οτροογαγα ᾿ἰδτγοβ ευεηίεδ8, ν!Ζ. ἰοίαε, Τα ]- 
ουηι, Ἀυϊῃς, δρυηλ χυδίπογ, Ραγαϊεὶροπηεπώη ποθ, Ῥγονεγθίδ, Ἐσςοϊεπαίζεη, εἰ Ολπίιοα 

Οαπείσογαπγ, Τοχίαυς οἵδ ἔεγε Οοάϊςοϊς ΑἸεχαπάγιηι. Οἱ, Ὁ οἱ αΙ ἸΝουτίαα (οάϊο!ς ΑἸοχ. 
δε δὲ, 11, ὃ τό. 

4Υ̓́ 

ἐὰ δὲ πἱ δὰ τὸ δὰ αἱ τν τἱ..ϑἥ ὧν “τῖσαι. παπααο 



ΡΕΖΞΕΑΤΙΟΑ. ΕὕῦΤΗ. 

ἘΠΙΤΊΟΝΈΕΒ, συᾶς ἴῃ Π|δτις ]οίπξ εἰ Γυάίουπι, εαἴάδηι εἴ ἰῃ δος αυοαια οοηία]!, 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟΕΖΈΟΙ πάεγα ἢἰς οἰϊδηξαγ, 41 ἴῃ ῥγιογσῖθυβ 18τ15, εἴ ἐχ ᾿Π!Ι͂Ὰςηλ δογυσῃ 

ἘΧΘΠΊΡΪΑΓΊΡιι5. 

ΨΝΕΚΒΘΙΟΝΕΒ αυξ οοηξεγυπίυγ δά Πγυτα στ (ππ Αττηθηΐδοα, Οεοτγρίαπα, Θ]ΑνΟΏΙΟΆ, εἴ Τ,λἴϊμα. Ῥεῖ; 

ϑγγὰ Βασ-- Ἰβῦγοι πυ}]4πὰ τη ἢος [1δτο Ἰεέϊίοποηλ Πιρρεάϊίδί. 

ΘΙΟΝΑ ποη 8]14 {ππὶ δὸ 11115, φυίδις υἷι5 ἔχτι ἴ Ρογιθυδ ΠΡ Γῖ5. 

«.--- .-. 

͵.". 



ΚκεΦ. 1. 

1. 

2.- 

Και: ἐγένετο ἐν τῷ χρίνειν τὰς χριτὰς, καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν τῇ γ᾽ χαὶ ἐπορεύϑη ἀνὴρ ἀπὸ 
Βηϑλεέμ, ̓ Ιάδα τοῦ παροικῆσαι ἐν ἀγρῷ Μωᾶξ, αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτῷ, χαὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτξ. 
Καὶ ὄνομα τῷ ἀνδρὶ λιμέλεχ, χαὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτῷ Νωεμίν, χαὶ ὀγομᾶ τοῖς δυσὶν υἱοῖς 
αὖτϑ Μααλῶν, χαὶ Χελαιῶν, Ἐφραϑαῖοι ἐκ ΒΗ λει τῆς ᾿Ιόδα" χαὶ ἤλθοσαν εἰς ἀγρὸν Μωὰξ, 
χαὶ ἧσαν ἐκεῖ. Καὶ ἀπέϑανεν᾿᾿ Ελιμέλεχ ὃ ἀνὴρ τῆς Νωεμῖν, χαὶ κατελείφϑη αὕτη χαὶ οἱ δύο 

υἱοὶ αὐτῆς. Καὶ ἐλάξοσαν ἑαυτοῖς. γυναῖχας Μωὰξίτιδας" ὄνομα τῇ μιᾷ, Ὀρφᾶ' χαὶ ὄνομα τῆ 
 “΄ ε.- “ Ν ᾿ 5, ,͵ο ε , » 

δευτέρᾳ, ῬόΜ᾽ χαὶ χατῴχησαν ἐχεῖ ὡς δέκα ἕτη.. Καὶ ἀπέϑανον χαΐ γε ἀμφότεροι Μααλὼν 

χαὶ Χελαιών' χαὶ χατελείφϑη ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ. ἀνδρὸς αὐτῆς, χαὶ ἀπὸ τῶν δύο υἱῶν αὐτῆς. 

4 

Ι. Καὶ ἐγένετο 15] - εν ταῖς ἡμέραις 209, 241. (οιῃρῖ. Αἴεκ. 
ἐν τῷ κρίνοιν) τα κρινεῖν Χ, εν ταῖς ἡμέραις τῇ κρίνειν τό, 20, 40, 

44. 53, οό, ς7ν 48, 63, 71, 74), γ6, 77. τούς 1315) 134, 144. ΑἸά, 
(δι. Νῖς. ἐν ταῖς πμεραις ἐχειναις τῇ κρινεὶν ἐς. ἐν ταῖς χριταις 
437. ἐν τῷ κρίνειν τὸς κριτος] ἐν ταις ἡμέραις τα χρινοῦος χριτας 
ΧΙ. ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν κριτῶν 140. μετὰ τῶτο τῷ κρίνειν τ. 1. 

μετὰ τῶτο τὸ κρίνειν τὰς κριτὰς Ατη. ΕἘά. ὅτε ἔκρινον οἱ κριταὶ 5ϊαν. 

ναὶ ἐγένετο 2] α καὶ τῷ 548, 735 82, 92. Οεοτρ. δ8ιιν. ἦλϑεν 
Ατπ). 1. Ασπι. Ἐὰ, λιμὸς] λοιμὸς 75. λειμος 93. ἐν τῇ γη] 
ἔπι τὴν γὴν τύ, 74, 76, τού, 134, 209, 236. ([. Νῖς, ᾿ ἐπὶ τῆς γῆς 

Θεοτρ. δῖαν. ἀνὴρ] α ς3. ὁ ἀνὴρ Ατα!. τ. ἀπὸ Βηϑλεὲμ] εκ 
Βηϑλεεμν τ2ο. βεϑλεμίτης Θεοῦ. ἀπὸ 'Βηϑλεὲμ ᾿14δα} α΄ Βειή- 
ἦρεν εἰυϊαίς υάσα Απιδτ. Βηϑλεὲμ]) Βα,ϑλεεμ' (ῆς ροῖο2) 11. 
Βιϑλεεμ (ἔς ςοηῇαηίεγ) ς8, 63. Βηϑλαιεμ 131. Βεϑλαέμ Ατγη. τ. 
Βηϑλεὸμ ϑᾷιν. Οἶτορ. Ἰ4δα} της Ιεδα 11, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18,29, 

445 545) 57. 63, 64. 70, 71) 77. 82, 93, τού, 1οβ, 128, 131, 134) 144. 
200, 237, 241. Αἰοεχ. (αῖ. Νῖς. τῆς Ιαδαιας 30, ς3,) τό, (8, γ4, 7ς, 
"6. Οοτηρί. ΑἸά. α θοῦ. τῇ παροικῆσαι] λ Τ8 18, 70, 128. 
τα παροικεισαι 134. εοἰεγε ΑΤΟΌΓ. χαὶ ἡ γυνὴτ-υἱοὶ αὖτε ει πε 
χοῦ οἰ αἰμοῤες Π" Απιδύ. ἢ γυνὴ], ἡ ς7, 237. ἢ γυνὴ αὐτῷ} 
γυνὴ αὐτῇ Αττὰ. 1. Απη. Ἐά. καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτὰ} καὶ δύο υἱοὶ 
αὐτῷ Αγ. 1. ΠΣ ἘΔ. δύο], 11, ς4, 58, 75) 82,93. υἱοὶ] 
οι νοι 1324. ; 

1. Καὶ ὄνομα τῷ ἀνδρὶ] καὶ ὄνομα ἀνδρὸς Ατπι. τ. Αγη. Εα. 
ὄνομα. δὲ τῷ εἰνδρὸς ὥξοτς. ὄνομα δὲ τῷ ἀνδρὶ 8ῖαν. Οἶτορ. 
Καὶ ὄνομα τῷ ἀνδρὶ--- Νωεμὶν] ΕἸ ποϊεοὰ οἷνο πογιέπ, νανδονὶ ἸΝοραὶ, 
Απηδγ. Ἐλιμέλεχ] Αξειμελεχ, (ἔς μοῆεα) 1. Αιλιμελεχ, (ἔς 
ἰηῖτα τό, 44, ς7. 1321. (αἴ. ΝΊς.) 236. Αδιμελεχ, (ἢς ἱπ|.8) ς3, ς4. 
71) 74) 75) 76, 82, 93. τού, 120, 134. 144. Αλιμελεχ, (ἢς᾽ ροίεΔ) 
241. Αἰεχ. καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ] καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Ἀπ. 1. 
Ατη. Εα. ΟΘευτρ. ὄνομα δὲ τῇ γυναικὶ ϑίαν. Νωεμὶν] Νοομμειν 

(ἔς ἱπ8) Χ, τό, 20, 44. 529 ς3» 5 ς, ού, ς7, 63, 77, 1321) 1447 237. 
Νοεμμειν τς. (64, 82, 92. ΑΙά. ἢς ἰηἴτα.) ΑΙεχ. Νοεμμιν (ἢς ροῆεα, 
18, ς4, 70, 74.,. 76, τού, 128, 134.) δῖαν. Νίοεμμει (ἢς ἰηΐτα) 10. 
Νοομειν ς8. (γι. ἢς ἴπ οοπι. ἴε4ᾳ.})} Νοεμμην (ἢς ᾿πτ) γς. Νοομιν 
(τοϑ. {εὰ ᾿πέτα Νοομει) Αγπι. ι. Νουμμειν (ἔς ἰπῖπα) 236. Νωὲμ- 
μιν (ῆς ροῆεα) 241. Νοομὶ (ἢς ἱπἴτ4) Οοιηρὶ. Μοομμεὶν (τ. ΝΙς, 
Νοεμὶ Ατπῦ, Εά. Νοομενὶ Οεοῖρ. καὶ ὄνομα 3] καὶ τὸ ονομα 
20. τοῖς ϑυσὶν] τοις ὃνο 7γο, 120. α ϑυσιν 7ς. τοῖς δυσὶν υἱοῖς} 
τῶν δύο υἱῶν Ατα». 1. πη. Εα, Θεογρ. υίοις] οἷς νἱοῖς (ἢς) 93. 

υἱοῖς αὐτὰ] υιοις αὖτε 131»)144. Μααλὼν] Μααλλων τό, 20, 4.4, ς 3» 

48, 64, 75, 77» 131) 144, 426. ΑἸά. Οἱ. Νίς. Μαελλων (ἢ ἰηίτα, 
74. 76.) τού, 124. Μα. λων (ρτο [{ἴ.- ἐγαίᾳ πιδῆυς τες. δ. Δ) 120. 
Μαλὸν Αττη. τ. Μααλὸν Ατπν. Ἑά. 8ϊαν. Οἶτος. Μαλὼν Οεοτρ. 

Χελαιὼν] Χελλαίὼων (ἢς ἱπῖτα, Χ, ΧΙ, τς» 44, ξς», 57) 64, 236. Ο δῖ. 

ΝΊς.) 121. Κελλαιων (ἢς ἱπ οοπ). ς.} τό. Χελεὼν τ8, γ}), 82, 
1οΒ. (241: Οομηρὶ. δ8ῖαν. Μοίᾳ. ἢς ἱπῖα.) Αἰεχ. Χελλων 29, 7. 
(γ6. ἂς ἱπῆτΔ.})} Χελιων 53. Χελλεὼν 63, )ς, 93, τοῦ, 134) 237. 
Χελλὸν (τ᾽ ἴῃ) Απῃ. 1. Χελὸν (ῆς ἰη4}ὶ Απὴ. Εά. Χελὼν 
Οεοτρ. Χελεὸν (ῆς ἰηξτα) δ[αν. Οἴτορ. Ἐφραϑαῖοι] "29. Εφ- 

ρανϑαιοι ς4. ᾿ -Ἐ ἐκ τῆς φυλὴς Ι5σδὰ ςς. Εφρααμ 236. ᾿Επραϑαῖοι 
Ατπ,. 1. Αὔπὶ. Ἑά. Οεοις. ᾿Εϑραϑαῖοι (ρεϊπιυπι 9. πιοῦε Ἀυτμεηὶοο 
Ρίο Φ) 5ϊαν. Οἶτορ. ἐκ Βηϑλεὲμ] α Βηϑλεεμ 19. ἀπὸ Βηϑλέεμ ςς. 

ἐκ Βεϑλὲμ Θεοῦ. ἐκ Βηϑλεὲμ τῆς 1έδα] ἐκ γῆς [5δα τοβ. Οομηρί. 
ἐκ φυλῆς Ιόδα ΑΥπι. τ. Αγῖν, Εά. οἱ ἐκ Βεϑλεὺμ τῆς Ἰέδα ὅῖαν. 
Οἷἶτορ. Ἰ6δα] ἴ5δαιας 30, 75. καὶ ἤλϑοσαν εἰς ἀγρὸν] του 
παροικῆσαι ἐν ἀγρω 71. “ἀπῆραν εἰς τὸν ἀγρὸν Αττη. τ. Απῃ. Ἐά, 

ἤλϑοσαν) ἡλῖον {φ, τό, 18, ς4) 70,759 93, 128, 2ο9ρ. ηλϑαν 82. 
καὶ ἦσαν ἐχεῖ] καὶ ἐκεῖ ἦσαν Ατη). 1. Απη. Εά. α καὶ Οεοτξ. 
ἦσαν] εἰσαν ἢς. , 

11. ᾿Ἐλιμέλεχ!] ὁ Αξιμελεχ, 93- τῆς Νωεμὶν] ατῆς ΧΙΧΙ, 

30, ς7, 77». 1310 144) 236. Νίοομμεῖν τό, 29, 44, ς8. Νοομεὶν Γαΐ. 
ΝΊς. Νοοεμὶν ϑῖαν. Μοίᾳ., ᾿ Νωεμὶν] Νοεμμει (ἔς ἰηΐτα, τς.) ΑἸεχ. 
Νοεμιν (το. ἕξετε ἔεπιρεγ Νοεμμιν.) Αγπι. Ἑ4. Νωεμεῖν ({δηρετ) 120. 
Νοοεμὶν Ατπι. τ. εογν. Νοεμμὶν 5[αν. Οἴτορ. κατελείφϑη)] 
καἸελειφϑησὰν "7ξ. κατελείφϑη αὑτη])] κατελείφϑη αὐτῇ (ἢ) 58. 

καϊελειφϑει ἐχεὶι 2956. αὕτη] αὐτὴ τό, 64, 74, 77. 128, 1310 134, 
Γ44,) 200, 236, 237. (ξ. Νίς. ἡ γυνὴ αὐτὴ 1οβ8. ἡ γυνὴ αὐτὴ 
Οοηρρὶ. 

ΠΙΝ, Καὶ ἐλάξοσαν ἑαυτοῖς) ΕἸ εὐμε ἀεσερογμπε βόΐ Ατηβγ. 

ἐλώξοσν} ἐλαξον Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 30, 44), 53» 54» 55» ςό, ς7, 

58, 64, 70, 71) 74.» 75» 70, 77ν 82,93» τού, 128, 131).134) 144) 300, 
“36, 237. Αἰά. (Ὧι. Νίς. ελάδεν 63. ἑαυτοῖς} αὐτοῖς 18... Μω- 
αξίτιδας] Μωαξειτιδας 9,. τῇ μιᾷ] τιο8. ὮὈρφα] Αρφα τοῦ. 
Ὀρξὰ Αστὴ. τ. Ὄρπα. Ἄται. Ἐὰ, αεογᾷ. 

τῇ δευτέρῳ} τῇ ἐτερῷ 144). 436. (αἴ. Νίς. 
δίκα] ὡσει ϑεκα 74, 93.» τού, 134. εὡς δεκα 209. Οι. Νίς. ᾿ ὡς 
δέκα ἔτη] φιαῇ ἄξοεπὶ ἀππὶς Ατοῦ. εἰς δέκα ἔτη ϑῖδν. 

Ττ. Ατη. τ. Απη. Ἐα. 
’ .] ἣ 

Νν. Καὶ ἀπέθανον καὶ γε ἀμφότεροι) καιγε καὶ ἀπέϑανον αμφο- 
και ἀπεϑαᾶνον ἀμφοτέροι ς8, 241. καὶ ὠπέϑανον ἐκεῖ τέροι 18. 

οἱ δύο Ατη. τ. Απῃ. ἘΔ. καὶ ἀπέθανον οἱ δύο υἱοὶ αὐτῆς Οεοτρ. 
καὶ ἀπέϑανον ἀμφότεροι υἱοὶ αὐτῆς ϑ8ίᾶν. ἀπέϑανον) απεϑαναν 
11. καί γε ἀμφότεροι] α 745 76, τού, 134. διδεῖ καί γε ἴῃ 
Ἄοἰαγαές. πιίπούε ΑἸοχ. Μααλὼν) Μααλχων (ῆς ροῖεα) 29, ς3, 
64, 75. 93. τού, 134. ΟΔ1. ΝΊς. Μααλὸν Ατηι. 1. Ατηϊ. Εἀ. Οεογρ. 

Μεαλὸν ϑίαν. Οὗτορ. Χελαιών] γελεὼν (Ως) 18. Χελλαιων (0 
Ροῆεα). 29. γελιὼν (ἢς) ς3. Χελλεων (ῆς ἴῃ) 74, 75. ἰού, 134. 
Χελλάων 131. Χελεών Αἰεχ. ΄κατελειφ39η} κατεληφϑὴ ιό, ᾽ς. 
καϊελιφϑὴ 93. γυνὴ] γυνὴ μονὴ 7ς) 82, 93. Ατη). 1. Ασῃ. Εά. 

: 

Ὀρϑὰ ϑίαν. Οἴἶγορ. 
ἐκεῖ) α το) ιοϑ. ὡς 

δέκαν ἔτη] 

δ ὁ λ- 

οὐκ. κω, τ, ΠΑ . ΒΒ 5.  Βο π". .. β΄... ... «Ἅἅ 



ΡΟΌΎΎΥ Θ. 

ΚΕΦ.Ὶ, 
Καὶ ἀνέςη αὕτη καὶ αἱ δύο νύμφαι αὐτῆς, χαὶ ἀπέςρεψαν ἐξ ἀγρδ Μωαξ, ὅτι ἤκουσεν ἐν ἀγρῷ 6. 

Μωδξδ ὅτι ἐπέσκεπ]αι Κύριος τὸν λαὸν αὐτϑ, δδγαι αὐτοῖς ἄρτες. ; Καὶ ἐξῆλθεν ἔχ τῇ τόπϑ οὗ 2 

ἣν ἐκεῖ, χαὶ αἱ δύο νύμφαι αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς" χαὶ ἐπορεύοντο ἐν τῇ ὁδῷ τῷ ἐπιφρέψαι εἰς τὴν γῆν. 

Ἰόδχ. Καὶ εἶπε Νωεμὶν ταῖς δυσὶ νύμφαις αὐτῆς, ΙΠορεύεσϑε δὴ, ἀποςρἄφητε ἐχάςη εἰς οἶκον 8. 

μητρὸς αὐτῆς" ποιήσαι Κύριος μεϑ᾽ ὑμῶν ἔλεος, χαϑὼς ἐποιήσατε μετὰ τῶν τευνηχότων χαὶ μετ᾽ 

ἐμᾶ. Δῴη Κύριος ὑμῖν καὶ εὕρητε ἀνάπαυσιν ἑχάςη ἐν οἴχῳ ἀνδρὸς αὐτῆς" χαὶ κατεφίλησεν αὖ.-. ο. 

τάς: χαὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν, χαὶ ἔκλαυσαν. Καὶ εἶπαν αὐτῆ, Μετὰ σδ ἐπιςρέφομεν εἰς. το. 
τὸν λαόν σου. Καὶ εἶπε Νωεμὶῖν, ἐπιςράφητε δὴ ϑυγατέρες μδ᾽ καὶ ἱνατί πορεύεσθε μετ᾽ ἐμδ; τι. 

μὴ ἔτι μοι υἱοὶ ἐν τῇ χοιλίᾳ μδ, χαὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς ἄνδρας : Ἐπιςράφητε δὴ ϑυγατέρες μου, 12. 

διότι. γεγήρακα τὸ μὴ εἶναι ἀνδρί" ὅτι εἶπα, Ὅτι ἐςΐ μοι ὑπόξασις τῷ γενηϑηναί με ἀνδρί" χαὶ 

ἐν ὑμῖν 7γ0. ὑμῖν ἐλεως 75. καὶ εὕρητε] εὑρεῖν Θεοτν. δῖαν. " εὕ-. 

ΟβῆΤΕ] εὑροιτε Χ, 1:7 16, 18, 29, 70, 75 82) 93, 131. Οοωρὶ. ΑΙά. 
εὐρῆται 134. ἀνάπαυσιν ἑκα} ὙτΓ. 54, 7) γό, 82, 9. ἐν 
οἴκῳ] ἐν τω οἰκὼ τό, ς7, 77, 131) 1445) 200, 236, 43). Οῖ. ΝΊς, 

ἀνδρὸς} ανδρων )ς. πατρὸς (Αττ. τ. οοττ. ἀνδρὸς) Αττῃ. ἘΔ. οὔπιὶ 8. 
Οοαά. ϑετγρὶϊ. αὐτῆς} αὐτῆς ΑΙεχ, Ατΐπ. 1. Π|4ὰ 6 οἴηηθβ. ΑἼΠΊ. 
Ἑά. Θεοῦ. δῖαν. καὶ καϊεφίλησεν αὐτάς] καὶ ἠσπάσατο αὐτὰς 
--εἰ (αἰκιαυὶ εα:. ϑῖαν. Μοΐᾳ. ᾿ καὶ ἐπῆραν τὴν] και ἔπηρε τῷ. 

ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς] α τοῦ Απη. τ. πῃ. Ἐά. πὸ τον ἀνδρὸς--- 
υἱῶν αὐτῆς} ἀπὸ τῶν δυο νιὼν αὐτῆς καὶ ἀπὸ ΤῈ ἀνδρος αὐτῆς 1, 
18, 64, 7ο, τοϑ, 128. Οοπιρί. ἢς, οὐπὶ ἀνδρων ῥτο υἱῶν, 19. αὖ- 

τῆς 19] αὐτῆς (ἔς πεαιεηῖετ) Αγπ). 1. Οδοῦρ. 5᾽ιαν. δύο υἱῶν] 
αδυο 20.. | Ἐς τς ἜΝ 

ἽΨΙ. ἀἰνέρη] ἀνερησαν ς. αὗτη] αὐτὴ τό, ςς, ς8, 64, γ7, 131, 
200, 236, 237. (1. Νίς. αὐτῇ (νοϊυϊε αὐτὴ, Πιδ᾽πάε επίπι δοσειζι, 
Βεσποη νοολ]ε5 εἰ ἀἰρητβοηροβ σοπβιπάϊι.) γο. ἡ γυνὴ Οοοῖσ. αἱ 

δύο νύμφαι] βὶ νύμφαι Ἄτπι. τ. ᾿ὠπέρρεψαν] ἐπεγρεψαν τς, τ8,64, ( καὶ Ατπι. 1. Αται. Εἀ. αὐταὶ ϑὲ ἐπῆραν τὴν 81Δν. ἐπῇραν] 
70, 120, 128, 200, 241. ΑΙεχ. υὑπεσρεψψαν 29. ΑἸά. - αὐτῇ )ς. απηραν 44).63, 144... ἀπηραν ἐκαξὴ 4. -Ἡ ἐχαςὴ γ4γ τού, χ 34. 
ἐπέγρεψεν το8, ὅτι ἤκεσεν ἐν ἀγρῷ Μωὰξ] κ ς3, τ2ο. ὅτι κατῴ- ἀπηρεν ἑκαφὴ 7ς. ἐπῆρεν ἐχάφηὴ 76. ἐπῆρον ἐχαςὴ 82, 93. αὐτῶν] 
χῆσαν ἐν ἀγροῖς Μωάδ. 5]αν. ΟἷἾὟνογ. ὀὀἤκεσεν] ἡκεσαν 11, Χ, ΧΙ, αὐτῆς 34,7. ᾿ 

Χ, εἶπαν] εἰπὸν 1.5) 18, 45) 64, 70, 74, 75, 82, 93, τού, τοϑ, 1ς,) τό, 18, 20, 44) ς4) 57ν 64) 70, 715) 74» 75» 7059 77» 82, 93, τοῦ, 
128, 131) 134) 144) 200, 2306, 237. 241. (ομηρ!. Αἰά. ΑἸοχ, (δῖ, 

Νίς. πη. 1. Ασῃι ἘΔ. δ8ϊαν. Μοίᾳ. ἅτι ἐπέσκεπΊαι δες. δὰ ἔμ. 
ζοπι.] ἐπεσκέψατο Κυριος τὸν λᾶον αὐτὰ τὸ δεναι--τεϊίψυά οοττιρίδ--- 
ὁ3. ἐπέσκεπ]α!} ἐπεσκεψατο ς4, 7ς, 82, 93. ἐπέσχε πῖαι (Άς) 
131. Κύριος) ὁ Θεὸς Ατπη. 1. Απτη. ἙἘά. δῆνα!}] τὰ δαναι Χ, 

30, 30, τ, ς8, 71, 745) 76, τού, 1345, 209. Οοπηρὶ. ΑἸά. αὐτοῖς] 
λ 236. ἄρτες] αγῥες γ4, γό, τού, 134. ἄρτον 237. 
ΨΙΠ. ἐξῆλϑεν] ἐξηλϑαν 11Π1|,241. - ἡ Νοεμμιν ξςξ4. ἐξηλϑο- 

σαν ςς. -Ἔ Νοεμμιν γ4, γό, τού, 134. - ἡ Νοεμμὴν γς. Ἔ ἢ 
Νοεμμειν 82, 93. ἐξηλϑον 200. Ατπι. 1, ἐξῆλθον ἐκεῖναι Θεοῖς. 
ἐκ τῷ τόπε] αὶ το, τοβ. 5 ἣν] δ ἡσαν 111, 200, 241. ἥν ἐκεῖ] 
Ἔ αὐτὴ 20. ΑΙά, ω Ἔχει 54, 7ς. ΑΥπι, 1. Αγηλ. ΕΔ, ἧσαν ἐκεῖναι 
Οεοτρ. ἦν ἐκείνη ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ αἱ δύο] και ὶ ἢ ς. αὐτὴ καὶ 
αἱ δύο 5ῖλν. μετ᾽ αὐτῆς} α ς8, 12. καὶ ἐπορ.} α καὶ ὅ8ῖαᾶν. 
Οἷἶτος. ἐπορεύοντο] ἐπορευϑησαν 20. ἐπορευετο ςς. ἐν τῇ ὁδὼ]} 
τὴν ὁδὸν Αἰτῃ. τ. ὁδὸν Ατιη. ἘΔ, εἰς τὴν] α τὴν Χ, ΧΙ, τό, 18, 

29. 30, 445 54, τό, 57) 58, 645) 70, 755 77» 1οϑ, 128, 131) 1445 236, 
237ν241ι. (ογηρὶ. ΑἸά4. ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. ἐπι τὴν γ4) γ6, τοῦ, 134. 
᾿ΚὙὝΠΙ. Καὶ εἶπε Νωεμὶν] καὶ λέγει Νεμὶ Απη. 1. καὶ λέγε 
Νοεμὶ Αγηι. ἘΔ. Νωεμὶν»)} ἡ Νοεμμην 7 ς. Νοομμεὶ ΑἸεχ. Νοο- 
μεὶν (ῆς ᾿π4) Οδϊ. Νῖς.. Νοοεμὲν Οξοτν. δυσὶ νύμφαις] α ϑἔὺυσι 
ΠῚ, ζ4, «8, γο, 75», 93» 120, 128. δὺυσιν ἀδελφαῖς 1:8. ϑὺο νυμφαις 
19,337. Πορεύεσϑε] πορευϑησαι Χ. ταορευϑητε ΧΙ, 18, ς4, 64, 
70, 74, 82) τού, 120, 148, 134. ΟὈπΊΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. τορευϑηται )ς.. 
Πορεύεσϑε:--εἰς οἶκον) πτορευϑητε ἑκα εἰς οικον το, 1τοβ. πορευσήτε 
δὴ ἀπορραφητε δὴ ἑκας εἰς τὸν οἱκὸν 24:1. Πορεύεσϑε---μητρὸς αὐ- 
τῆς] εἰς οἰκὸν πατρικον αὐτῆς 58. Πορεύεσϑε δὴ] πορευϑητε καὶ 29. 
πορευϑήτε 30, ςό, γ1, 93. πορευθῆτε δὴ καὶ γ6., δὴ Ατηι. 1. ΑΓη. 
ἘΔ, σδοῦρ.0 ἀποςράφητε] ργαπηῖτε, καὶ ςς. Ατπ|. 1. Αστι. Ἐά. 
Οεογς. δῖαν. Οἴιορ. καὶ ἀποξρεψατε γ4. ἀποςραφηται γς. και 
αποςρέψετε τού, 134. ἀποςράφητε δὴ ΑἸεχ. εἰς οἶκον] εἰς τὸν ΟΙΚΟν 
τό, 44, 845) 7) ό4, 78ν.77» 937 120, 128, 209, 236, 237). Αἷεχ. (δῖ. 
Νίο. εἰς οἶκον μητρὸς αὐτῆς] εἰς τὸν οἴκον τον πατρικὸν ἀυτῆς 1 ξ» 
295) 53» 74: 76, τού, 134. ΑΙά. εἰς τὸν οἰκον τὰ πατρος ἀυτῆς 18, 70. 
μητρὸς] τὰ πατρος 11], 241. τσᾶτρικον Χ, ΧΙ, 20, ςό, γ1. τῆς μῆ- 
Τρος 7.) 120. ὥσᾶτρος 128. Αγη). 1. Ατηχ. Εά. 812ν. αὐτῆς 4] 
αὐτῆς ΑΙεχ. ποοιήσα! } ῥγβογηϊττ. κᾶν 4) 74) 737 765 829) 93) τού, 
134. Οϑογρ. ποιήσει ΑἸτη, τ. καὶ ποιήσει Αττη. Εά, . Κύριος μεϑ᾽ 
ὑμῶν ἔλεος] με ὑμῶν Κύριος ἔλεος Αγ. Ἑά. ὁ Θεὸς με ὑμῶν ἔλεος 
δίαν. Οἴἶγος, μεϑ᾽ ὑμῶν ἔλεος] ἐλεος μεϑ᾽ ὑμῶν 64. Θδοῖγ. ελεὸν 
μεδ' ὑμῶν τού, 134. ἔλεος] ελεον ς4, 7ς, 82, 93. αἵ2ῶο. ἐποι- 
ἥσατε] ἐποιησε τό. 

ΙΧ. Δῴη] δῳ ΠΙ, 241. δωηται το. δῶει )ς. Δῳη Κύριος 
ὑμῖν} και δωη Κυριος υμῖν ἔλεον 82. δωη υμὶν Κυριος εἐλεον τοῦ. δώη 
ὑμῖν Κύριος Αγ. τ. Απτ. ἘΔ. καὶ δῴη ὑμῖν Κύριος ὃ Θεὸς Θεοτς. 
δρη Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῖν ϑίαν. ὑμῖν} ὑμῖν ἑλέον 4, 74, γό, 93, 134. 

128, 134. Οὐπιρ. αὐτῇ] α Οεογρ. - αἱ νύμφαι αὐτῆς 812ν.. 
Οἴἶτορ.- Μετὰ σϑ] εχι" μέϊα «οὐ Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 44. ξ2,). 

83) δὺν 879 645) 70, 71, 749. 76, 77, 1ού, 120, 128, 131, 134) 144}. 
209, 236, 237. ΑἸά4, Ολῖ. Νῖς, ἄογ. οσπὶ ἐχὶ. ἴπ οπαγαέξ, πιΐποτο, 
ΑΙεκ. Ἔχὶ ότι μετὰ σα 30, τό, 63. Μετὰ σα---λαόν σε] ἐχ, ὅτως.; 
ἀλλὰ μετὰ σᾷ ἐπιγρέψομεν εἰς τὸν λαόν σᾳ. Αττι, τ. Αττ. Εὰ. ἢ, 
οὐπὶ ἐπιςρέφομεν Ρτο ἐπιςρέψομεν, Οοον. ἀλλ᾽ ἐρχόμεθα μετά σου 
εἰς τὸν λαόν σε 8ῖαν. Οἴἶτορ. ἢ, ῥταετο ἐχ" δἷδν. Μοῖῷ. ἐπι-. 

ςρέφομεν] ἐπιςρεψομεν. Χ, ςς, τό, ς8, 63, γι, γ4,) 76, τού, τοϑ, 144». 
200, 241. (περὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. εἐπιγρεψωμεν ΧΙ, 29, 134. επιςρεφως 
μὲν 5. εἰς τὸν] ἐπὶ τὸν τς, 18, 64) 70, τοϑ. Οοπιρ. ἧ; 

ΧΙ. Νωεμὶν] -Νοομμεῖν ΑΙεχ. Νοεμὶν Αχῃη. 1. Οεογρ. ϑίαν. 
Οἴτος. Νοεμὶ Απῃ. Εά. Ἐπιςράφητε δὴ] λα δὴ 74, γ6, τού, 134... 
Αστη, 1. Αππη. ΕΔ. σεοσρ. ἀποςράφητε γὰρ Ἰμεοάογει. Ο.. 1. ἴῃ. 
Ἀπ, ϑυγατέρες μ4} -Ἔ πορευϑητε 241. -Ἐ ΞΙάδηι ἰητεγ Ὠηςος͵ 

ΑΙεχ. καὶ ἱνατί) α καὶ Χ, ΧΙ, τό, 29,44» 53» κ5, ἐς, ςγ, ς8, 63,.. 
717) 77». 1317) 1445) 200, 236, 237. (οτηρί. ΑἸά. (αι. Νίσ. Αγπι. χ.. 
Ατηι. Ἐ4. Θεοσς, ϑίαν. πορεύεσϑε!) πορευεσϑαι 7 ς, 134. πορεύ- 
σεσϑε Ατπν, 1. Ασηι, ΕΔ. τορεύεσϑε ὑμεῖς Οεοτς. μὴ ἔτι] ἢ ἔτι 
δῖαν. Μοίᾳ. μὴ ἔτι---κοιλίᾳ με} μὴ ετι ἐν τὴ κοιλιὰ μᾷ υἱοι 30». 
μὴ ἔτι μοι υἱο}} μὴ ἔτι υἱοὶ ὦσιν ΑτΥπ). χ..Απη. Εά, ἢ εἰ ἔτι υἱοὶ εἰσὶν. 
Θεός. μὴ ἔτι υἱοί με 5ῖαν: Οἶτορ. ἔτι μοι] α μοι Χ, ΧΙ, τό, 29, 

44) 535, ξ4) 57) 03) 71, 77) 131) 1447 200, 236, 23}. ΑἸά. (αἵ, ΝΙς.. 
ἔτοιμοι (ἢς) 7. καὶ ἔσονται] καὶ ἐκεῖνοι ἔσονται ΟΘεοῦρ. ἵνα. 
ἔσωνται 8[αν. Οἶτορ. ὑμῖν εἰς ἄνδρας] εἰς ἄνδρας ὑμῶν Θεαξ. 
ὑμῖν ἄνδρες αν. » -" 

ΧΙ. Ἐπιςράφητε] απορραφητε ςς. ὙΒεοάοτεῖ, Ω, σ. ἴῃ Κυρ., 
Ἐπιςράφητε δὴ] , δὴ τό, 44. 57) 78ν 77» 1ο8, 131) 237. Οομρ].. 
Αγαι. 1. Αγ Ἑά. καὶ ἐπιξραφητε α36.. ἀποςράφητε Ὑβεοδογεῖ. ἴῃ 
(αἵ, Νῖςο. Ἐπιςράφητε δὴ ϑυγατέρες μου] ἐπιςράφητε καὶ τορεύ- 
ἐσὲ ϑυγατέρες με Οεοτρ. ιϑυγατέρες μ5] τῇ διῶ τῶᾶτο [00 Χ' 'π 
«Βαγαέξ, σπηϊποτε ΑἸεχ. -Ἑ καὶ πορεύεσϑε Απῃ. τ. Απῃ. Ἑά. ϑ8ῖαν, 
Μοίᾳ. ᾿Ἂ διότι γεγήρακα] δια τετο, οτι γεγήρακα Χ, ΧΙ, τό, 29, 3α, 
44» 52) 53, 4) τό, ς7, 63, 71, 1447) 200, 2306,.237. ΑἸά. Οαϊ. Νῖς, 
τρορευϑῆτε δὴ οτι γεγηρακα το, το8. ΟΟμΊρΡΙ. δια τατο οτι γεγειρακα 
γ77.. διατῶτο (ς) οτι᾿ γεγηρακὰ 131. ὅτι γεγήρακα ὙΒεοάοτεῖ. 
Ο; τ. ἴθ Ἀυκῃ,. διότι ἐγὼ γεγκρακυῖα εἰμὶ Απη. τ. Αγ. Ἑ4. καὶ, 
εἴδετε ὅτι γεγήρακα ἐγὼ ϑἰαν. Οἴτορ. τῇ μὴ] τὸ μὲ γς.. τῇ μὴ 
εἶναι ἀνδρί ] καὶ οὐκ εἰμὶ ἐσομένη ἀνδρὶ Αγῃ). 1. τ. ΕἘά. καὶ οὐκ 
ἐσομένη εἰμὶ ἐγὼ ἀνδρὶ εἰς υἱοτοκὸν (ρκεγρετίεπ) Θεοῦ. καὶ οὐκ ἔσο- 
μῶν ἀνδρί δαν.. εἶναι ἀνδρί} μὲ ἀνδρι 49. εἰναι με ἀνδρι 200. 
ΑΙά. ὅτι εἶπα] ργαηιῖ. καὶ τό, 44) 77), 1319) 209, 436, 237. (καῖ, 
ΝΙς. α οτι 29. καὶ εἶπον ζ4φ 74) 78) 829 93. τού, 134. Τβεοάοτεῖ. 
ἴῃ Ολῖ. Νίς. “καὶ ειπὰ οτι ς). καὶ ὅτι εἶπον ὙΠοοάοτεῖ. Ω. τ. ἴῃ 
Κικῃ. εἰ εἶπα Ατην. 1. Αἄὕτπι. Ἐά.. εἰ εἶπα ὑμῖν Οεοῦς. ὅτε καὶ 
εἶπα ϑ8ϊᾶν. Οἴἶος. εἰ καὶ ᾧ καὶ εἰπᾶσα ϑῖἷαν. Μοίᾳ.υ ὅτι εἶπα, 



κεφ. 1. 
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15. βὰν. αὐτῆς, καὶ ἐπέςρεψεν εἰς τὸν λαὸν αὐτῆς Ῥϑσ δὲ ἠχολόϑησεν αὐτῇ. 

ὝΤτΤο 
ΣΕ, 

ΡΟ 

τέξομαι υἱές. 

Ὑ ΞΘ. 

Μὴ αὐτὰς ππροσδέξεσϑε ἕως οὗ ἀδρουνϑώσιν . ἢ αὐτοῖς κατασχεϑήσεσϑε τοῦ μὴ 

γενέσϑαι ἀνδρί; ; μὴ δὴ ϑυγατέρες μδ, ὅτι ἐπιχράνϑη οι ὑπὲρ ὑμᾶς, ὅτι ἐξῆλϑεν ἐν ἐμοὶ χεὶρ 
14. Κυρία. Καὶ ἐπῆραν Τὴν φωνὴν αὐτῶν, χαὶ ἔχλαυσαν ἔτι" χαὶ κατεφίλησεν ᾿ρφὰ τὴν πενϑε- 

Κἀὶ εἶπε Νωεμὶν 
τρὸς Ῥὸν, Ἰδὲ ἀνέσρεψε. σύννυμφός σὰ πρὸς λαὸν αὐτῆς χαὶ πρὸς τῆς Θεδς αὐτῆς, ἐπιξράφηϑι 

τ6. δὴ χαὶ σὺ αἱ σὺ ὀπίσω τῆς συννύμφε σᾶ. Ἐπε δὲ Ῥδϑ, Μὴ ἀπάντησαίΐ 0: τῇ χαταλιπεῖν σέ, ἢ ἄπὸ- 

ερέψαι ὑπισϑὲν σου, ὅτι σὺ ὅπε ἐὰν ππορευϑῆς, θεευ σόμᾶι; χαὶ ὃ ἐὰν αὐλισϑῆς, αὐλισϑήσο- 
17. ΚΑΙ: ὁ λαός σε, λαός βου; χαὶ ὃ Θεός σε, Θεός μ8' Καὶ οὗ ἐὰν ἀποϑάνης, ἀποϑαγᾶμαι, χαχεῖ 

ταφήσομαι" τάδε “ποιήσαι μοι Κύριος, καὶ τάδε πτροσϑείη, ὅτι ϑάνατος διαςελεῖ ἀναμέσον ἐμοῦ 

“Ὅτι ἵρί μοι] διοτι εἶπα ς8. δίοτι εἰπὰ ἐς! μοι τοϑ. οπιρῇ. Ὅτι 
ἰεί μοι} οτι πὶ ἐγὶ μοι 44, 54, 74» 75, γ6, 82, 93, τοό, 134- αὁτι 
71. ἐκήτι Μοὶ Ὑμεοάογεῖ. 1. εἴ. Ὅτι ἐρί μοι---ανϑδρί 291 ὅτι ἔξαι 
τίς μοι ὑπόςασις καὶ γενήσομαι ἀνδρὶ χκοσμηϑεῖσα (αρίαία, οὐπμπ 4) 

Απῃ. 1:. “Ἀπ. ἘΔ. ὅτι δυναμένη εἰμὶ ἵνα γενηϑῶ ἀνδρὶ Θεοῖς. ὅτι 
περὶ ἐμὲ ἐςὶν ἔλπις, ἵνα γενηϑὼ ἀνδρὶ δίαν. Μοίᾳβα τῇ γενηθῆναι με] 

9αι: μοι 7ς. τ 5 γενηϑηναί με ἀνδρί} και ἐγενομὴν λελανκοβενη ἂν" 

δρι Χ. καὶ ἐγενομὴν λελακκωμένη ανδρι 20, ςς. τὰ γενηϑηναῖ: μὲ γε" 

λαικω (υξ νἱάετιγ) ανδρι (1π΄ πιᾶγρ. βεδηλω---καὶ συλλαξειν---) ς 8, 
καὶ ἐγενομὴῆν λελοχωμενὴ ανδρι γ1. 

76, 82, 93; τού, 134. ΤὨεοασογεῖ. ]. οἰΐ. 
μὴ ἡ (δς, ΟὐΠῈ κα ἰπ τηᾶγρ. αἰοτῖριο) ἀνδρὶ 241. 

καὶ ἐγενομὴν λελακχωμενη (ἴῃ πιᾶγρ. τα γενεσϑαι με) ΧΙ. τα γενεσ- ρανδαδ, 
ε 

με ἀνδρί] μοι εν ανδρι 44. 
Ἔ καὶ ἐψεμόμην λελακ- 

χωμένη ἀνδρὶ ΑΙά. καὶ τέξομαι] ει δὲ και τεξομαι 74,76, τοό, 
134. καὶ τέξωμαι Οεογρ. δϊλν. Μοίῃ. τίξομαι) εἰ τεξομαι 82, 

93. τέξω τ44. 
ΧΙΠ. Μὴ αὐτὰς τοροσϑέ ξεσϑε] καὶ αὐτὲς σώσεσϑε Αἴ. σ. Ἀπα 

ἘΔ. καὶ αὐτὲς προσδέξεσϑε ὑμεῖς Οεοτρ. μὴ ὑμεῖς προσδέχεσϑε 
αὐτὰς δῖαν. Μοίᾳ. προσδέξεσϑε) προσδέχεσϑε τό, ς3, ς7, 77») 
131) 144) 236, 237. προσδεξησθε 18, ς8, 70, 71) 747 76, 128. ΤΉρο- 
ἀοτεῖ. ἴῃ Οδῖ. Νῖς. προσδεξεσθαι )γς. προσδέχησθε Οαΐ. ΝΊς. ἕως 
Σ ἀδρυνϑώσιν} ἕως ἂν ̓ αγδρυνϑωσιν τς. Ὑπεοφογει. ἱπ Οδϊ. Νὶς. 
λα αδρυνϑωσιν 82. ἑωσοῦ (ς) ἀνδρυνϑῶσιν τιοό. ἀδρυνϑώσιν] αν- 
δρυνϑωσιν τό, 18, 44) 53» 54) 57. 63, 70, 71) 74») 1ο8, 131; 144,80. 
Οοαιρί; (αἴ. ΝΙς. Ὑβεοάογεῖ. ᾳ. τ. ἰπ κυ. ανδρινϑωσιν τό. «ἀν- 
δρισϑῶσι ΑἸά, ἢ αὐτοῖς] χαὶ αὐτοῖς ΧΙ, 39, 30, 55, (6, ς8, 63. 
γ1τ. ΑΙὰ, Αὐτὰ. τ. ἄπῃ. ἘΔ, εἶ αὐτοῖς )ς. ἦ ὑμεῖς (ῆς) 5:11ν. ἢ 

αὐτοῖς καϊασιχεϑήσεσϑε) καὶ καϊασχεϑήσεσθε ὑμεῖς Θεοτρ. καῖα- 
σχεϑήσεσϑε) καϊασχεϑησεσϑαι 18, )ς. τῇ μὴ γενέσϑα!) κα 30. 
τὸ μὴ γενέσϑαι ἀνδρί) ἵνα μὴ γίνησϑε ἑτέρῳ ἀνδρὶ (εοτρ. 8αν. 
γενέσϑα!] ἐπιγενεισϑαι )ς. γενέσϑε (αἴ. Νίς. , μὴ δὴ] , δὴ ς7, 
7ο, 82, 93. 236. (πρὶ. ΑἸά. Απη. 1. Ασπη. Ἑά4. 51αν. μη δὲ τοϑ: 
ὅτι ἐπιχκράνϑ)η} α οτι )ς. ἐπικράνθη μοι ὑπὲρ ὑμᾶς] ἐπιπλεῖον ὑπὲρ 
ὑμᾶς πικρανδεῖσα εἰμὶ Αττὴ. 1. Ασπι. Εα. μοι ὑπὲρ ὑμᾶς} 

Ἕ σφοδρα ς6, 63. μὲ ὑπὲρ ἡμᾶς 82. μὲ ὑπὲρ υμας 93. ὑπὲρ 
ὑμᾶς] ργατηϊιῖ. σφοδρα 19, 58, 1οβ, 241. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ὑπὲρ ἡμᾶ ἡμᾶ ὡς 
ΑΙά. ἐξιλϑὲν ἐ ἐν ἐμοὶ χεὶρ Κυρίου] χεὶρ Κυρίου ἐξηλϑεν ἐ ἐπ᾿ ἐμὲ 
Οεογρ. ἐἔν ἐμοὶ} ἐπ᾿ ἐμε ς4. 5ϊαν. Μοίᾳ. μετ᾽ ἐμὲξ Αστῃ. 1. Ασᾷι. 
Ἑά. ἡμῖν 8ῖαν. Οἷἶτορ. χεὶρ] ἡ χεὶρ Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά, -α 

ΧΙΨ. καὶ ἔκλαυσαν ἔτι] αὶ ετιὶ (ρείπιο: πδδεῖ πὰ, τεῦ. 16.) 44, 
ς7γ) 77ν 1319 236, 237. Οδῖ. Νις, ἔτι καὶ ἔκλαυσαν Απη. 1. Αγῃ;-͵ 
Ἑά. κατεφίλησεν] ἠσπάσατο ϑ8ῖΑκν. Μοίᾳ. Ὀρφὰ] Ὀρπὰ 
Απῃ. 1. Απτῦ. Ἑά. Ὀραπὰ Οεοζρ. Ὀρϑὰ δῖαν. Οἴἶτορ. 
τῆς τὸς εἴ 25.] αὐτῆς ΑΙεχ. ἐπέφρεψεν) ὑπεζρεψεν ς8, 71. 

φρεψεν τοϑ. (οπιρὶ. ἄνεςρεψεν 2ο9ς. εἰς τὸν λαὸν] εἰς τὸν οἰκον 
71. ἢἠκολάϑησεν αὐτῇ] ἐπορεύϑη ὀπίσω αὐτῆς Αττῃ. 1. Αγα.. Ἑά, 
ἐπορεύϑη ὀπίσω τῆς τενϑερᾶς αὐτῆς 8αν. Οἶτορ. αὐτῇ] ἀυτὴν 
30. 

ὶ αὖ- 

ΧΥ. Νωεμὶν] Νοεμμεὶν (ἂς ν. 18.) ΑΙεχ.. Νοιμὶ Αγ. 1. Ἀμήν 

Ἑά. Νοοεμὶν (ἔς ν. 18.) Θεοῦ. τρὸς ῬὰΘ] τῇ Ῥὰϑ ΑτἸηὶ 1. 
Απη. Ἐὰ, τῇ Ῥὼϑ (ἔς ἱπῆ4) Οεογρ.. 

ἀνέςρεψε] ἀπερρεψεν τς, 18, ς ς, 64, 70, 128. ἀνέφρεψε σύννυμφος} 
ἐπέσρεψεν εἷς συννυμῷος 120. 

Νίς. τωρὸς λαὸν] τον λᾶον 18. λαὸν] τον λαον ΧΙ, 16, 29, 44, 

545 56, ς8, 63. 64, 70, γς, 76, 77ν 82, 93, τοῦ, τοϑ, 120, 131, 134». 
αὐτῆς 19] αὐτῆς ΑΙεχ. 

ἐπιςράφηϑι) ἐπισραφητι (11. σοι, ἐπιςραφηϑι.) ἧς ς, 93,241. Οοπρί.. 
1447 200, 2326. (ὐοπηρί. ΔΙά. (αἴ. ΝΙς.. 

γοΣ. 11. 

γενηθῆναι} γενεσϑαι ξ49 74) 

ἀπέ 

Ἰδὲ ἀνέςρεψε--πρὸς λαὸν. 
αὐτῇ.}] Εξεε ἦαπα εοηρίροηα ἐμαὶ αὐ βορείων μα το ὁ Αταῦτ. 

σύννυμφος ἡ συνγυμῷος ΧΙ, ΧΙ, τς,- 

τό, 18, 4457 34) κΚ» φ6, 579 58, 63) 64) 70, 745) 78ν 765 779 82) 93. 
τοῦ, 1οϑ, 131) 1349 144) 200, 236, 441. Οοῃῃρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (αι.. 

Αἰά. ἐπιςράφηϑι δὴ --συννύμφε σΒ} εἰ τω τουεγίεγο βαγ μεν καρ ἐ05- 
οῆα μια Αυοδὲ. δὴ καὶ σὺ] ΧΙ, 29, 55, 71- δὴ 75. Ἀπτη. τὶ 
Ατηι. Ἐά. Θεοτρ. καὶ σὺ]. Χ. τῆς συννύμφε σε} τῆς συννύμ- 
φου τῆς ἑαυτῆς ϑῖαν. συννύμφε} νυμφης ι8, γι. 
συννυμφῆς το8. (ΟγΡ]. 

ΧΥῚ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπε δορ. Αἰά. Θεοῦ. ϑίαν. 
. πη. Εα, 

, Κωλ: Ἀπιρε, 

συννῆμφον ἢς. 

καὶ λέγεί 
Εἶπε δὲ ῬΩΘ] καὶ εἶπεν αὐτὴ Ῥὰϑ 8. Κε- 

Μὴ ἀπάντησαί μοι} Νοκ εοπέίηραι πεϊλὶ 
Αὐπῦ. Μὴ ἀπάντησαί μοι τΈ} μα γένοιτο τῇ ξ9. μη μοι γένοιτο 
τατο 82,93. μὴ ἀπαντησαῖ μοι τῶτο τῷ ϑίαν. ἀπάντησαί [ μοι] 
μοι γένοιτο (4) 7ς. ὙΠεοδοτεῖ, Ὁ. 1. ἴῃ Κὐπῃ. ἀπάντησαι ἐμοὶ 
ΑΙεχ. μοι] μοι σκληρως τό, 18, 30, ςό, 63,236. μοι σκληρος 44 

52) 57, 77, 1319 237]. Οδῖ. ΝΙς. με 70, το6ό. καταλιπεῖν] ἐγκα: 

ταλιπειν 64. καϊαλειπεῖν )ς:  ἣ ἀποςρέψαι] τε απορρεψαι Χ, ΧΙ, 
29, κ᾿ ς, τό, (63. υἱὲ νἱἀεξιγ.) γ1, γό: χαι αποσεψαι ς8. ἣ ἜΨΕ 
με (Πρ) 7γο. τὰ ἀπορρέψαι με ΑΙά, καὶ ὠκπορρέψαι Αττη. τ. Αστη. 
ἙάΔ4. Θεοῖρ. ἐδὲ καὶ ἀποςρέψαι 8ϊαν. Οἶτορ:  αἀπορρέψαι) απο- 
ἔρεψαι με 18, 128. τὰ απορρεψαι 30, 54, 59) 742 785) 82, 93) τού, 
134. ὙΠεοάοτεῖ. ἱ. οἷς, αποφραφὴ αποζρεψω 125, ὄπισϑεν] απὶ 
οπισϑλεν Χ. απὸ οπισϑὲν ΧΙ, τό, 44, ξ2 43, ςς,) ς8, γ4, γ6, 77, 
τού, 1319134, 1442 200, 236,23}. Αἰά. (δέ. Νιο. ΤὨεοάοίεῖϊ: ἱπ (δῖ. 

ΝΙς, ὄπισϑέν σε) σα ἄδο: "πέος. Αταῦδτ. απὸ σξ Αττῃ. :- Ἐπηὶ 

ΕΑ. Οεογρ. δῖαν. ὅτι σὺ] οτί καὶ 20. κα σὺ τό; 34:. ΑἸεχ. ὅτι 
συ ) ὅπου] οτι καὶ Χ, ΣΙ, ςο. Δ ἦα 93. ὅτι σὺ ὅπε ἐὰν ̓ ορευθης] 

ὃ ου ἐῶν πορευϑείς συ )ς. ὅτι ὅπὲ σὺ πορευϑῇς ἈΑπη. 1. πη. Εαὰ. 
ἀλλ᾽ ἃ ἐ ἐὰν πορευϑῆς Θεοῖς. ὥλλ᾽ δῆτε τορευϑῆς ὁὺ 8:.ν. σὺ 
ὅπε. ἐὰν] ὃ εᾶν 20, (5) ς8, 632. συ αὶ αν γ1: σὺ ὃ ἐῶν τ20. Α΄. 
φὺ ὅπε ἐᾶν τοορευϑῇς] αὶ ἐᾶν σορευϑὴς σν ς4) 74) 76, 82, 134. ΤΠεο- 
ἀοτεῖ. Ο. 1. ἰπ Αὐυϊῃ. καὶ αν πορευϑὴς συ τού. Ὑπεοάοτεῖ, 'π Ο δῖ. 
Νίς. φορευϑὴς} -- σὺ ς9. πορεύσομαι] τορενομιαι 63, 74- 
πορευσωμῶ! 7. τ ἔδονα Ατηδσ. -Ἐ ἐκεῖ Οδοῦς. καὶ ἐγὼ πορεύ- 
σομαι 8ἷαν. καὶ 8] καὶ ὁοπε Χ, ΧΙ, 40, τό, ς8, 63, γι. ΑἸὰ.’ 

ὃ ἐὰν] ὅ ὧν Ἰπεοάοτεῖ. ἰῃ (δι. Νο. ὅπε Αγσῃ) 1. Ασιη, Εά. α ἐὰν 
δῖαν. αὐλισϑῆς} απελϑὴς 29. -Ἐ σὺ 599} 82; 93: Οεοῖσ. αυ- 

λισϑεις 5. ἀναπαύσῃ Ατπι. 1. Ατῃ. Εά. ἔσῃ σὺ ϑῖαν. Οἴτορ. 
αὐλισϑήσῃ σὺ αν. Μοίᾳ. αὐλισϑήσομαι] Ἔ ἐκεῖ ς4) το, 74, γ6, 
82, 93» τού, 134. ὙἸΒεοάοτεῖ. Ὁ. τ. ἱπ Ἀυκ. αὐυλισϑησωμαι εκει 

)ς. ἀναπαύσομαι. Αγπλ. 1... Απη. Εὰ. -Ἐ ἐγὼ μετὰ σᾷ ΟΘδοτρ. 

ἔσομαι καὶ ἐγώ 8ῖαν. Οἶτος. -Ἐ καὶ ἐγώ 8αν. Μοί,. ὁ λαός δὰ, 
λαός με} ὃ λαος μὰ λαὸς σξ 18. ῥγαιπλί. οτι ς4) 74). 75» 93) τού, 
134. Ὑπεοάοτεῖ, ]. οἷς. ργαπγῖτς. διοτι 9. λαός με} λαός με 
ἐρὶν Θεοῦ. καὶ ὁ λαός με ϑῖαν. Οἶτοξς. καὶ ὁ Θεός σα] , καὶ 
ΑΙά. Θεός μ6] Θεός ἐριν. Οεογρ. 
ΟΧΨΝΤΙ. Καὶ ἃ ἐδν] εἰ κὀϊ Αὐξξ, ορ. ἀΑΡΕΕῚ ἴῃ Μαη. ἐὰν] 

αν Χ, ΧΙ, τοό. ὙΓμεοάοτεῖ. ἰῃ (κῖ. Νῖς. ὦ ἐαν ΑΙά, α ἐῶν Οεοτρ: 
ἀποϑάνης] αποϑανεις 75. - σὺ ϑιαν. Οἴτος. 
αποϑάνω τ9. -ᾧ ἐκεῖ Θεογρ. ἐκεῖ καὶ ἐγὼ δῖαν: Οὗτος. κάκεῖ] 
και εκει Χ, ΧῚ, τό, 40, 44) 55) 7. 58, 70, 74) 752 779 935) τού, 121, 

134) 144, 216,..37). ΑἸΙά. δῖ. Νὶς. ΤὨμεοάοτες. Ο. 1. ἴω Ἀπ. 
κῶκεῖ ἴ ταφήσομαι] ΝΜ 59. εἰ ΞΕ τ κυρ μεγῆ, “ρείϊατ Αὐυϑ!. ορ. ἱπρ. 

ἴῃ Μαῖῃ. καὶ ὥ ταφήση σὺ, ἐχεῖ καὶ ἐγὼ ταφήσομαι δῖαν, Οἴἶτορ. 

ταφήσομαι) ταφησωμαι 7ς. τάδε 19} τόδε καὶ τόδε Αττῆ. τ. Απῃ. 
Ἑά, ὧδε Θεοτρ. 8ιδν. τοοιῆσα!) τοοιήσὲ )ς. μοι Κύριος] ΤΥ. 
18, τοϑ,. 241 Οοπιρὶ. Αἰεχ. Κύριος μὲ 128. Κύριος] ο Κυριος Χ, 

ΧΙ, τό, 445 τό, 57» ς8, 131) 1449 237. (δῖ, Νίο. ο Θεὸς γ4, 76, 

τοό, 1344. καὶ τάδε] καὶ τόδε καὶ τόδε Αστῃ. τ. Απῃ. Εά. τόδε 
δῖαν. Οὔτορ. - τοροσϑείη] προσϑιει ἧς: ὅτι ϑάνατος διαςελεῖ] 

Λ' ποα βία ποτε ψεραγανεγὶἐ Αὐξὶ, ορ. ἱπηρ. ἰπ Ματῃ. . ϑανατος] ὁ 
ϑανατος Χ, ΧΙ, 18, 29, ς8, 64, γο, 128. Ἰπεοάοτεῖ. 1. οἶς. Οεογρ. 
ἀναμέσον] ἀνὰ μέσον τό, 144. ΑἸά. Τεοάοτεῖ. 1. εἶς, 
32 

ἀποϑανῶμαι) 

55. "Ὁ ᾿Ἷ δῷ 

ἐμδ καὶ σὰ]. 

. 



ΡΟ Θ. 

χαὶ σϑ. Ἰδδσα δὲ Νωεμὶν ὅτι. χραταιδταῖ, αὐτὴ: τϑ β πορεύεσδαι μετ᾽ αὐτῆς, ἐχόπασε τὰ λαλῆ- 

σαι πρὸς αὐτὴν ἔτι. Ἐπορεύϑησαν δὲ ἀμφότεραι, ἕως τᾶ παραγενέσψαι αὐτὰς εἰς Βηνλεέμ᾽ 

χαὶ ἐγένετο. ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὰς εἰς Βηϑλεέμ, καὶ ἤχησε ππᾶσα ἢ “σόλις. ἐπ᾽ αὐταῖς, καὶ εἶπον, 

Εἰ αὕτη ἐςὶ Νωεμίν; . Καὶ εἶπε “πρὸς αὐτάς, Μὴ δὴ χαλεῖτέ μὲ Νωεμΐν" χαλέσατέ με ατχρᾶν, 

ὅτι ἐπικράνϑη ἐ ἐν ἐμοὶ ὁ ἱκανὸς σφόδρα. Ἔγω πλήρης ἐπορεύϑην, χαὶ χενὴν ἀπέφρεψέ με ὁ Κύ- 

᾿ρίορ' χαὶ ἱνατί χαλεῖτε με Νωεμίν, καὶ Κύριος ἐταπείγωσέ με, καὶ ὁ ἱκανὸς ἐχάχωσέ Με: : Καὶ 

ἐπέςρεψψε ΝΝωεμὶν καὶ ῬὰΝ ἡ Μωαξΐτις ἡ νύμφη αὐτῆς ἐπιςρέφεσαι ἐξ ἀγρβ Μωάξδ' αὗται δὲ 

ἡσαρεγενήϑησαν εἰς Βηϑλεὲμ ἐν ἀρχῇ “ερισμδ χριϑῶν. 

ΚΑΙ τῇ Νωεμὶν ἀνὴρ γνώριμος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ὁ δὲ ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύϊ ἐχ τῆς συγ[ενεΐας Ἔλι- 

ἐμοῦ καὶ ἀνάμεσον σου 30, 63. Απη. τ. Αγαι. ἘΔ. σοῦ καὶ ἐμὰ 
Οεογς. δ ς ἀπὸ 

ΧΥΙΠ. Ἰδᾶσα δὲ] καὶ ιπσα τς, 64. ἴδε δὲ Θεοῦ. Ἰδᾶσα 
δὲ Νωεμὶν] καὶ ὡς ἴδε Νοεμὶν Απη. τ. καὶ ὡς ἴδε Νοεμὶ Αἰτη. Ἐά, 
Νιωεμὶν} κα Χ, ΧΙ, τό, 299» 30), 44. ς3» ξό, ς7» 63, 71) 77. 1319 144. 

416, 237. ΑΙά. ἘΠΝΝ 53. Νοεμμην (ἢς ἰπέτα) ςο. κραταιᾶται!] 
κραΐεαται 62. κραΐαιωτε 70, 93. κραταιᾶται αὐτὴ] χραϊαιεμένη 
ἐγὶν Ασα. σ. πη. ΕἘά. χραταιξται ὅτω Θεογρ. αὐτὴ] αὐτῇ (Π0) 

16, 131. α 53. ϑῖαν. Οἴτορ. Ῥεϑδ' 54, 75. αὕτη ςς, ὅν. 70, 128, 
144. ἡ Ῥαϑ' 9, 74) 76, 82, 93» τού, 1324. τῇ τορεύεσϑαι μετ᾽ 
αὐτῆς] μετ᾽ αὐτῆς τῷ πορεύεσϑαι Οδογα. πορεύεσϑαι] πορευϑῆναι 
τς, τό, 18, 30, ςό, ς8, 63, 64, 71, 128. “Ἡ αὐτὴ Απη. τ. πη. ἘΔ. 

μετ᾽ αὐτῆς] συν αὐτὴ τό, 44) 57» 775 1315. 236,37. ἐκόπασε] η- 
συχασεν τς. - καὶ ἐχοπάσε 10, τό. 8ϊ]4ν. Οἰἶϊοξ. καὶ ἐκοπίασεν 63. 

τε 5 λαλῆσαι] ̓ τ Χ, ΣῚ, τό, 44, 55. 57, 58, 63, 77) 131 1445 436, 
23). ἀπὸ τῷ λαλῆσαι Θεοῖς. τῇ λαλῆσαι τρὸς αὐτὴν ἔτι] ἔτι 
πὸ τὰ λαλῆσαι πρὸς αὐτήν Αττη. τ. Αππῃ. Ἐάὰ. πρὸς αὐτὴν] μετ᾽ 

αὐΐης τό, 44, 57, 77» 131 144) 236, 23). ἔτι] ἔτη ἡς. α Οεογ. 
ΧΙΧ. ᾿Επορεύϑησαν δὲ] και ἐπορενϑησαν 4, ζ9, 74. 75» 76, 82,939 

τού, 134. Αττη. τ. Ασα. Εά. Οὐϑοῦρ. εἐπορευτησαν 61. ἀμφότεραι) 
 αμα.3ο, ςό, 63. ἀμφοτεροι ξ9. ἀμφώωτεροι )ς. ἕως 18] α εως ζό, 
63. ἕως ὃ ΑΙὰά. ἔως τῷ παραγενέσθαι αὐτὰς] ἕως παρεγένονο Οεοτς. 
δῖαν. Μοίφ. πααραγενέσϑαι αὐτὰς} ἐλϑεῖν αὐτὰς Οοἀά, Ατην. υπ- 
ἀξοΐπη. α αὐτὰς 8ῖδν. Οὗἶτορ. αὐτῶς 197]. 16,445 ς7, 77, 1319 144. 
416,53}. Οαἵ. Νίς. εἰς Βηθλεὲμ 13] ἐν Βηθλεεμ ΧΙ, γ4)76. πρὸς 
Βηϑλεὲμ ΑΙά4. εἰς Βαιϑλεὲμ (ἔς ἴῃ) Αἰεκ. εἰς Βεϑλὲμ (ἢο πῆ) 
Οεογς.. καὶ ἐγένετο--εἰς Βηθλεὲμ 29] α οὐπὶ ἱπτεπτηεὰ, 11, (4) 59, 
20, 745 25» 76, 82, 93. 120, 1445) 241. Ἄπη. ΕΑ. Βιαδεῖ ἴῃ οδιαγδέξ. 

τρῖποτε ΑἸεχ. καὶ ἐγένετο--ἤχησε] ελϑεσης δὲ αὐης εἰς Βηϑλεεμν 
Ἰχῆσε 19, τοϑ. καὶ ἐγίνετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὰς] ὡς ἦλθον αὐταὶ 
Θεοῖς. καὶ ἐγένετο ὡς ἦλϑον αὐταὶ ϑῖαν. ἐλϑεῖν} εἰσελϑειν ς3, τό. 
ἐλϑεῖν αὐτὰς εἰς Βηϑλεὶμ] ελϑειν εἰς Βηϑλεεμ αὐΐας 226. καὶ 
ἤχησε] α καὶ 48. Ατπι, τ. αἰϊίφιις οπιπεδ, Αστῃ. Ἐά. Ὅοτς. ἤχη- 
σε] 'χισε )ς. ἤχη (ςοῖτ.) 124. ἐπ᾽ αὐταῖς]. ἐπ᾿ αντῆς Π. ἐπ᾽. 
αὐτῇ ΠΠ. Οοὐά. Απῃ. υπάεοϊηι. ἐπ᾿ αὐτὰς 2ο9ς. ἐπ’ αὐταῖς-- 
Νωεμίν} ἐπ᾿ αὐτὴ» καὶ εἶπεν αὐτὴ" ΤΊ ἐςὶν Νωεμειν; 120. επ᾿ ἀυτή, 
καὶ δπτον αὐτῇ; τι ἐξὶν Νωομμιν; 24τ.. καὶ εἶπον, Εἰ] κα ες. 

εἶπον] εἰπαν Χ, ΧΙ, τό, 18, 20, 44..ς1,) 57, (8, 63, 709) 77». 128, 

131) 144, 236, 237. Οομρῖ. ΑἸά. Οδὲ. ΝΊς. ερκεν᾿ ςό, το. Εἰ. 
αὕτη} α εἰ ΠῚ, το, 54, 64. 82,.93, τοϑ. εἰ αὐτὴ ς8. ΑΙά. κὁὶ αὐτὴ 
(Ή.) γ1. αὐτὴ )ς. αὕτη [τί] ΑΙεχκ. Εἰ αὕτη ἐξὶ Νωεμιν] εἰ 

καλὴ Νοοεμὶν ἐξὶν αὕτη Οεογρ. ἐγὶ Νωεμίν] ἐρὶν δομεῖν (Πς) ς3.. 
ἢ Νοεμί πῃ. Ἐά. Νωεμίν] Νοομμειν (ΧΙ. ἤς οοπληϊοτ.) Αἴδχ. 
Νόοομειν (πιοάο ἸΦοομμειν) 3ο. Νόοομμειν (ἴῃ τηᾶγρ. Νοομμειν ἐρμη-" 
γευετ. εὐτυχια) ς8. η Νοέμμην το. ᾿ 

ΧΧ. Καὶ εἶπε) καὶ εἰπαν γο. . Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς] καὶ λέγει 

αὐταῖς Αττῃ. τ. Ατπη. Ἐά, εἶχε] εἰπὸν 7ς. 
αντὰς τό, 18, 44) (2, ς7, 505 74, 76, 77, 93» τού, 128, 134) 227. 
(αι. Νίς. -Ἔ Νοομμειν. ς8,. 

441. Αἰεχ. μη δὲ 93. Μὴ δὴ---Νωιμίν] α ζ8.Ὁἃ Μὴ δὴ καλεῖτέ: 

με} μη καλεῖτε τά. μη με χάλοιτε ς3, 7, 77, 131) 144) 216, 237. 
(αἵ. Νίο. μὴ δὲ κα κ λεῖται (ουπι μᾶς ταῖῆιγα [ἰτοῦϑε ππΐπ9) )ς. Μὴ: 
δὴ καλεῖτέ με Νωεμ!»} μὴ καλεῖτέ με Νοεμὸὲν Ἀγπῖ. 1. Ὥς, πῆ Νοεμὲ, 
πη. Ἑά. μὴ καλεῖτέ με ΝΝοομὶν ΟΘεοτξ. μὴ καλεῖτε δὴ μὲ Νοεμν. 
μὲν δῖλν. καλεῖτε) λαλεῖτε 134. 

ται (ἢς ἴῃ οὐχ. {64.}) γο. 
Νοομμιν 24:1. 
τοῖα. ἀλλα ς4, γ6, 82, 93, τού, 134. Αττῃ. 1. Αττρ; Ἐά. Οφογς. ϑιαν. 
αλλα. καλειτε ςς. 

καλεῖτέ με] με ζ9. καλεῖ- 
Νωεμίν] Νοομειν (πῖτα ΝΝοορεμειν) 3. 

ωρὸς αὐτὰς} ρος. 

Μὴ δὴ] α δὴ ΧΙ, 30, 44, 6, 63; 71. 

Νοομμείν (ῆς ν. Φ1, 22.) ΑἸοχ. καλέσατε] ργὰ- συγϊενείας συγΐενιας 93. 

καλέσετε 63. ἀλλα κάλεσετέ 74. αλλα καλε-. 

σεται 75. ταικρᾶν] πικρίαν 111,30, ς8, 120. ἡ τοικρὰ Χ, τό, 20, 
44, ς3. 46, ς7, 71, 77, 131, 1445) 200, 236. ΑΙά. Ολῖ. ΝΙς.- πικρὰ 
ΧΙ. σικρῶ (ἢς) 63. ἡ τηκρα 237. τσικρανϑεῖσαν Αττη. 1. Αἴτῃ. 
ἙἘά. ὅτι ἐπικράνθη δζς. δὰ ἔπ. οοπι.] οτι ἐπιχρᾶνεν μοι ο ᾿Ἰσχυρος 
σφοδρα 29. οτι ἐπικρᾶνεν μοι ο Κυριος σφοῦρα 61. ἐπικράνθη) 

ἔπιχραν (ἢς) Χ. ἐπικράνθη ἐν. ἐμοὶ] ἐπικρᾶνε μοι ΧῚ, τό, 44, ς6, 
58, 1219) 1449) 227. Οδῖ. Νίς. επικρᾶνεν μὲ 20, ς2) ς3) 57), 7159 77» 

236. ἐπίκραινέ με Ατπη. τ. Απῃ. ἘΔ. ἔπλησέ με τυικρότητι δ8[αν. 
ὁ ἱκανὸς} α 19) 1ο8, οτσχυρος ς 4, 74) 76, τού, 134. ὃ τταντοχρά- 
τωρ (ἔς ἰπ οοτι. {ε4.) δῖαν. 

ΧΧΙ. Ἐγὼ] ἐγω γὰρ 54, 49, 74». »6, 82, 93, τού, 124. δῖαν. 
Οἴτος. α Αγ. σ. πῃ. Εα. ὅτι ἐγὼ Οεοτσ. Ἐγὼ πλήρης} 

ἐγδ γὼρ πλήρις 75: πλήρης. ἐπορεύθην] ἐπορευϑην πληρης 19, τοβ, 
ΟοπιΡΙ. πλήρης ἀπῆρον Ατη. τ. Ατγπι. Ἐά. καὶ κενὴν] χαὶ νῦν 
κενὴν Οεογρ. δῖαν. ἀπέρρεψε] ἐπέςρεψε ςο, 82,93. ἀπέρρεψέ 
με] με ἐπέγρεψεν (4) 75. μὲ ὁ Κύριος] μοι ο Κυριος ὧδε 18... ὃ 
Κύριος] α ο 134. ΟΟἸΏΡΙ. ΑἸά. καὶ ἱνατί] α καὶ ΣΧ, ΧΕ, τό, 44, 
55, 57. 63, 77» 144) “36, 237 Οδϊ. Νίς. δὲ ἱγᾶατε 320. χαὶ νῦν 
ἑνατί Απῃ. τ. Ασῃ Ἐά. καλεῖτε] καλειται )ς. καλεῖτέ με} 
Τι. πῇ, :. 5αν. καὶ Κύριος] και ο Κυριος Χ, ΧΙ, τό, 30, «4; 

τό, κ᾿) 58, 59, 63, 745 75. 765 775 1ού5 131) 1347 1447) 200, 236, 
437. (αἵ. Νίς. Κυριοξ᾽ Κυριος 70. ὅτι Κύριος ΟΘεοτρ. α καὶ ϑῖαν. 
ἐταπείνωσε) ἐεταπήνωσε 7). ἐταπείνωσε δος. δὰ ἤπ: οοηι.] εκαχωσεν 
με καὶ ο ἱκᾶνος ἐταπείνωσε μὲ ξΞς. ἐταπείνωσε---ἐπέςρεψε ἴπ ΠΟΠΊ. 
ἴε4.] ἐταπείνωσέν με; καὶ ἐπέρρεψεν (Ώς) “4:. καὶ ὁ ἱκανὸς ἐκώχως 
σέ με] α 59. διδεῖ ἴῃ Ἵοδιαγαέξ. πηΐποτε ΑἸεχ. ὁ ἱκανὸς] ἑκανὼς 7. 

. ΧΧΙΠ]. Καὶ ἐπέρρεψε] α και 237. ἐπέσρεψε] ἀπεςρεψε ςς, 71, 
24, γό, τού, τ28, 134. Αἰά. ἐπέρρεψαν Νοομὶ Ατπ). :. ἐπέγρεψαν 
Νοεμὶ Απη. ἙἘά. Νωεμὶν] ἡ Νοομμειν τό, ς7, 77, 237. Νοεμμεις 
19. ἡ Νοεμμειν 536. ἡ Νοομεὶν Οαῖ. Νίς. ὙῬὰϑ] ἡ Ρε9 18. 
ἡ Μωαβξίτις] 7). Μωαξίτις] Μωαδιτης τό, τού, 1231. (σπηρὶ. 
Μωαξεαιτις (ἢς ἰη8}) 93. Μωχξητις 23). αὐτῆς] ανυτὴς μετ᾽ αν- 

τῆς Χ, ΧΙ, 30, 44» ξ2, ς3) δ) 66, ςγ,63, 715 74; γ6, 77, τού, τοϑ, 1317 
1345) 144, 209, 236, 241. Οοτηρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. Θεογρ. δ,δν. 

μετ᾽ αὐτῆς 29. αὐτῆς μετὰ τῆς (Πς) 23). αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς ΑἸτῃ. :. 
Απη. Ἐά. ἐπιρςρέφεσαι] ἐπιςρεφεσα 11, Χ,, ΧΙ, 18, 44, ς3» τό, ς8, 
όᾳ, 78» γ7, τοῦ, τοϑ, 128, 131,).-144, 236, 237, 241. ΑΙοχ. Οδὲ. Νῖς.᾽ 
τοορεύεσαι Ἀγ. τ. Ασῃ. Ἐά. ἐπιςρίφεσαι ἐξ οἶγρξ Μωάβ) ἐξ ἀγρξ 

Μωὰδ ὁ ἐπιςρίφεσαι ϑίαν. Οἰΐτορ. ἐξ ἀγρα Μωά] α Αττη. 1. ἐξ 
ἀγρᾷ Ἀπ. ἘΔ. αὗται δὲ] αυται δὴ 241.. αὗται δὲ παρεγενή- 
ϑησαν) καὶ ἦλθον Απῃ. τ. Ατγπι. Εὰ. ϑἷδν. καὶ αὗται ταρεγένοντο' 

Θεοῦ. τοαρεγενήψησα» τυαρεγενοντο ς4) ς9, 82, 93, 209. επαᾶ- 
βέγενοντο ς. εἰς Βηϑλεὶμ] εἰς Βηϑλαΐμ Απη. τ. εἰς Βηϑλεὸμ, 
νὴ ἰη τ) ϑἷδν. ΟἾΠΟΕ; ̓ ἐν ἀρχῇ] α Ἐν 5 ς. ; 

.Ά Καὶ τῇ ἐἰνωλιρτ δ αὐτῆς] καὶ ἐκεῖ ᾿ἦν ἃ ἀνὴρ γνώριμος τῷ Σ ἀνδρὶ 
τῆς Νοεμὶν στη. 1. ἈΠῸ Ἑά. καὶ ἥν ἀνὴρ γνώριμος ἐκεῖ τῷ ἐνδρδ. 

τῆς Νοεμὶν Οεοτᾷ. καὶ ἣν ἀνὴρ συγίενὴς τῷ ἀνδρὶ. τῆς Μοεμμὶν ϑίαν. 
Οἶιορ. καὶ ἦν ἀνὴρ γνώριμος " τῷ᾿ ἀνδρὶ τῆς Νοεμμὶν αν. Μοΐᾳ. 
τὴ Νωεμὶν} την ᾿ Νοεμμειν 93. τῇ. Νωεμεὶν ΑΙεχ. αἶνὴρ γνώριμος} 
Τι. 19. ἀνὴρ γνώριμος. τῷ ἀνδρὶ αὐτῇς} γνώριμος τῷ ανδῥι αὐτῆς 

ἄνηρ. 1, 18, 64, γο;. 148, -ὃ δὲ  ἰνὴρ] καὶ ὁ ὃ ἀνὴρ Α΄. τ. Ατηλ. Εὰ. 
καὶ ὃ ἀνὴρ ἔτος Θεοῦ... ὁδδὲ ἀ ὠνὴρ δυνατὸς ὅες.} ἰηϊθπλ' οαρὶ τς.“ ο 

ἰβ Οοάϊοε 144. δυνατὸς] ἥν δυνατὸς Οεοῦρ. ἰσχύϊ} εν ἰδεῶν 
(ς9. ἀν. δῇ ἐσχυ! ταπίπ}} τ2ο, 241. ΑἸά4. ΑἸεχ, Θεοιξ." α δῖαν. 
Μοίᾳ. ἐκ' τῆς συγ[ενείας} ἐκ τὸ γίνες Ατπ. 1. ΑΥγι. ἘΔ. δῖαν. 

Ἐλιμέλεχ ]} Αδιμελεχ, (ἔς ἱπέτα, ς9.) 
24τ. Ἐλιμέλιχ' (ἢς ἱπῆ2) Θεοτρ. ᾿ καὶ ὄνομα] καὶ τὸ ὀονομα Ζο9. 
καὶ ὅνομα αὐτῷ} καὶ ὄνομα αὐτῷ Ατῖπ. ἰ. Αττὸ. Ἐά. ΟΘἴεοτρ. ὄνομα 

ΚΕΦ. 



ἵ κεῤ. 1". 
2. 

δρυ δον, 

᾿ αυδι)} εν τοις γαχεσι τού. 

ῬΌΟΎΥ  Θ. 

μέλεχ, χαὶ ὄνομα αὐτῷ Βούξ. Καὶ εἶπε Ῥὸϑ ἡ ̓Μωαβίτις πρὸς Νωεμὶν, Πσρευδὸ δὴ εἰς ἀγρὸν, 
χαὶ συνάξω ἐν τοῖς ςάχυσι χκατόπισϑεν ἅ ἐᾶν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτα" εἶπε δὲ αὐτῇ, Πο- 

ρεύε ϑύγατερ. Καὶ ἐπορεύϑη" χαὶ ἐλϑδσα συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ χκατόπισϑε τῶν ϑεριζόντων᾽ 

χαὶ περιέπεσε περιπ]ώματι : τῇ ἢ μερίδι τῇ ἀγρδ Βοὸζ τῇ ἐκ τῆς συγ ενείας Ἐλιμέλεχ. Καὶ ἰδ Βοὸζ 

ἦλθεν ἐκ Βηϑλεὲμ, χαὶ εἶπε τοῖς ϑερίζασι, Κύριος μεϑ᾽ ὑμῶν" καὶ εἶπον αὐτῷ, Εὐλογήσαι σε 
ν"..»“ἥ Ν ρ᾿ 7. ρ᾿ ἴω ρο “Ὃ 

, Κύριος. Καὶ εἶπε Βοὺζ τῷ παιδαρίῳ αὐτῇ τῷ ἐφεςῶτι ἐπὶ τὰς ϑερίζοντας, Τίνος ἡ νεᾶνις αὕτη; 

Καὶ ἀπεχρίϑη τὸ παιδάριον τὸ ἐφεςὸς ἐπὶ τὰς Μερίζοντας, χαὶ εἶπεν, Ἢ παῖς ἡ Μωαξίτις ἐςὶν 
φι ἈΝ 2 3 [ω ΡῚ ρ 7 

ἣ ἀποςραφεῖσα μετὰ Νωεμῖν ἐξ ἀγρ Μωάξ, Καὶ εἶπε, Συλλέξω δὴ χαὶ συνάξω ἐν τοῖς δράγμα- 
“ἢ βρῶ » 3. - Ἄν, ε ΄ 

σιν ὄπισθεν τῶν ϑεριζόντων' χαὶ ἦλθε χαὶ ἔφη ἀπὸ τπρρωΐϑεν χαὶ ἕως ἑσπέρας, ἀ χατέπαυσεν ἐν 

δὲ αὐτῷ 8ῖᾶν. Βοόζ]) Βοος (ἔς ἰπηῆα) 11, ΧΙ, ᾿ς, 144. Αἴεχ, 

Απῇ. 1. Απῃ. Ἐὰ. ΟΘΟΙΣ: ΒΜ Ρίοαα: ς ἴα ξ αἱ. τη. εἴ ἢς σοπίπη- 
{τ} ς 4." : 

1. καὶ ὅτη εἰπε δ χ, ΧΙ, τό, 30, 44, 53) 56» «ό, 57, (8, ό5, 
71, 74. 76, 77ν τού, 131, 134, 144, 436,237}. ἡ Μωαξίτις] . 39. 
ἡ Μωαξίτις πρὸς Νιωεμὶν] προς Νοεμ μεν ἡ Μωαξιτις 18. ἔς, πἰῇ ἡ μ 
Μοαξιτις, 128. προς Νοέμμει ἡ Μωαξιτης 19. πρὸς Νοεμμειν ἡ 
Μωαδιτις 64. προς Νοεμμιν ἡ ὁ Μωαδιτης 70. Μωαξιίτις] Μωαξιτης 
(16. ἔς ἰῃ οοπι. 6.) το6. «τρὸς Νωεμὶν] τρὸς ̓ Νοομεὶ ΑἸεχ. τῇ 
Νοεμὶ Αττὰ. τ. ἄστη. Ἑ4. τῇ Νοομὶν Θεοῦ. Νωεμὶν] Νοομὶ 241. 
Πορευϑῶ δὴ] πορευϑω δὲ τοό. , δὴ τοϑ. Ατηι. 1. Αττη. Εὰ, Οδεογρ. 

συνάξω] συλλεξω Χ, ΧΙ, τό, 40, 54, ἐς, 50, 63, 71, γ4) 7ς, 76, 84, 
93» τού, 134. τυλλίξω μι 40.ο. συνάξω ἐ ἐν τοῖς ςάχυσι] συνάξω 
σαχύας Ἀπ. τ. Αγη. Εά, συλλέξω σαχύας δῖλν. ἐν τοῖς ςά- 

Σ ἐὰν] ὁ αὶ ἂν τοῦ, 437. Οοπιρὶ. ἐν 
ὀφθαλμοῖς αὐτ8} πρὸ ὀφϑαμῶν αὐτῇ Αὐτὴ. τ. Ασπι, Ἐά. ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς τὰ ἀνδρὸς Θεοῖς. ἰνώπιον ὀφϑαλμὼν τὰ Σ ἀνθρώπε δῖαν. Οἴΐτορ. 
ἐνώπιον ὀφϑαλμῶὼν αὐτξ ϑιαν. Μοῖβ. εἶπε δὲ αὐτῇ -ξ Νοεμμιν 

54. 74,76, 134- τ Νοεμμην 99, }ς. “Ἔ Νοέμμειν 85, 93. “Γ ΝΝοε- 
μὲν τού. καὶ λέγει. αὐτῇ Απῃ. τ. Ασπι. Εά. καὶ εἶπεν αὐτῇ Οεοτρ. 
ΠΠορεύ5} πορεύεσθαι Οθοτς. ϑύγατερ] ϑυγάτηρ (ἢς ἰηῆ8) Π, 1Π, 
241. ϑυύγατερ μου 8[αν. Οἴἶτοξ. ἢν οἴϊπὶ μοὺ ἰηίε ὕποοβ, ὅ8[Αν. 
ῬΜοίᾳ. , 

ΠΙ. Καὶ ἐπορεύθη] - ῬΕΘ' «4» 50. 74» 75, 76, 82, 93, τού, 134. 
ἐλϑϑσα) αὶ 11, τς) 18, ς8, ζ9, 64, 70, 71, 75. 82, 93» 120, 128. 
ἐλϑῆσα συνέλεξεν] ἐλϑέσα συνέλεξε ςαχύας Αττη. 1. Απῃ. ἘΔ. ἦλϑε 
συλλέξαι αν. Οὗτος. κατόπισϑε] σπισϑὲν 241. Αἰεχ. κατό- 
πισϑὲ τῶν] χαι καΐοπισϑεν τῶν 236. ποεριέπεσε] πεεριεπῆεσε 7ς. 
“περιέπεσεν αὐτὴ Οθοτς. τοεριέπεσε τοεριπ]ώματι) Ττ. Απη. 1. 
Αἴτη. ἘΔ. τοεριέπεσεν ἄγνοδσα ϑίῖαν. Οὔτορ. τῇ μερίδι] ἐν τῇ με- 
ειδ γ4,) 76, τοῦ, 134. -Ἑ Βοοῦ 75: τῇ ἢ μερίδι τῷ : ἀρ ᾧ Βοὸδῥ] εἰ εἰς 
τὴν μερίδα Βοὸξ 8ῖδν. Οἴτορ. εἰς τὴν μερίδα τὰ ἀγρδ Βοὸξ δἷαν. 
Μοΐ. τῇ ἀγρδ Βοὺζ] Βοοῦ εν τ αγρω Βοοῦ ς9,8ἃ2. τὰ ἀγρξ 
Βοὺξ δες, δὰ ἤπ. οοπῖ. 1 Βοοξ, ἐν τῳ ἀγρῳ Βοοῦ τὸ εκ συγΐενειας Αδι- 
μέλεχ ς4.93. τ8 ἐκ τῆς] α τὰ 1οθ, 237). τῇ ἐκ τῆς. συγ[ενείας] 
ἐκ συγίενείας Οοπρὶ. τῆς συγ[ενείας Αττῃ. τ. Αττῃ. Εἀ, ὃς ἐγένετο 
συγίενείας Θεοτς. ὃς ἦν ἐκ τῆς συγ[ενείας ϑιαν. ἐκ τῆς συγίενεία.] 
Ἃ τῆς 11, κο) 75- Ἐλιμέλεχ) Αἰλιμελεχ, (ῇς ἰηῖτα. ν. τ. Ελιμε- 
λεχ) τό. Αλιμελεχ, (Δηῖεα νυ]ραῖ.) γο. ᾿Αδιμέλεχε Οοπιρὶ. 

ΙΝ. Βοὺζ ἤλϑεν] ὧδε Βοὸς ἦλθεν Θοογγ. ἦλθεν]  ςς- εἷ- 
ἐγ γι. ἐκ Βηϑλεὲμ!] εἰς Βηϑλεεμ τό. εἰς Βιϑλεεμ 63. καὶ 

εἶχε--Κύμος ἴῃ με σοπη.7 ἀἰκίέφις Βοος ἠωνεπὶ, φιὶ πεόβοτὶ δες ργαδ- 
ἐνὶ: Ζονείπμς σοδίζζωπι. Οπὶ τοίροναεγεπ! εἰ ς ᾿Βεπεάϊεαι γἰδὶ Ζδονιίμε. 

Οὐἤιοάοσ. εἶπε τοῖς] εἰπεν ἐν ισχυΐ τοῖς ξ4. εἶπεν ἐν ἰσχύει τῆς 
(60) 75. τοῖς ϑερίζεσι] τοις ϑεραπεσιν 63. τοῖς ϑερίξεσιν αὐτὰ 

Απῇ. τ. στη. Ἑά. - Κύριος} ὁ Κυριος τς: ΘἘοτγρ. με ὑμῶν] 
μεθ᾽ ἡμῶν ζ9, 75. καὶ εἶπον) καὶ εἶπαν Χ, τό, 30, 44, ςς» ς7), 
65. 77, 131) 144) 209, 236, 237. 241. Αἰεχ. (δῖ, ΝΊο. χαὶι εἶπεν 

ΧΙ. ΑΙά. . εἶπον αὐτῷ] εἰπαν 1, τ8, 64) 7γο. εἰπεν τ28. ΤΥ, Οεογρ. 
εἶπον αὐτῷ οἱ ϑερίξοντες ϑίαν. ΟἸΈΤΟΣ. Εὐλογήσαι] εὐλογήσει ςΟ. 
Εὐλογήσαι σε Κύριος] Κυριος εὐ σε τό, 445) 57» 131) 437: 
Οδι. ΝΙς. 

Ψ, «αιδαρίῳ] πεδαρίω 49. αὐτα] α 241. αὐτῷ ἵπ «ματα. 
πηοτε Αἴοχ. τῷ ἰφεςῶτι ἐπὶ τὰς ϑερίζοντα:} ὃ ἦν ἐπὶ τοὺς ϑερί- 

ζοντας Ατπι. τ. Ατπι. Ἐὰ. ἐφεγῶτι] ἐφεςηκοτι. 3. Τίνος] τις 

ΣΧ, ΧΙ, τό, 20, 30, 44; 52) 58) δύ, 57, 48, 63, 64, 77,1 51, 1445). 309, 
416, ΑΙά. (αἵ. Νίς. τίς ἐπιν Αἰπην Σ. ΑΥΩ. Ἑά. Οεοσρ. ϑδίᾶν. 
ΤΙ, Καὶ ὠπεκρίϑη} καὶ ἐπε 237. κα καὶ Αττῃ; :. Ασπὶ. Εά. 
Θεοῖς. καὶ ἔράι δ αὐτῷ ϑ8ῖαν. Οἷἶτορ. τὸ τιαιδαριόν] τω πα!- 

᾿δαριον γς. 

σαῖς ἡ Μωαζητις 237. 

Νοομὶν Θεοτς. 
᾿ς ΨΙ,. Καὶ εἶπε] και εἰπε Ρχϑ' 7γ0, 128, καὶ εἶπε μοι δῖαν. Οἶτογ. 

συνάξω Οεογρ. 

,. τῷ ἀγρῷ μιχρόν. Καὶ εἶπε Βοὸζ πρὸς Ῥοῦϑ, Οὐχ ἤχουσας ϑύγατερ; μὴ πορευϑῆς ἐν ἀγρῷ 

τὸ παιδαριον---ϑερίζοντας) παιδάριον ς8. , ϑιδν. 
Οἴἶτοσ. τὸ ἐφερὸς]} τὸ ἐφέρηχος Χ, ΧΙ, 63. τω εἐφεξὼς 7ς. τῷ 
ἐφέγωτι, 1οϑ. τὸ ἐφερὼς ΑΙὰ. ̓  ὃ ἦν Αττη. τ. ᾿Ἄπῃ. Ε΄. τὸ ἐφερὸς 
ἐπὶ τὲς ϑερίζοντας] Α 7)- ἐφεςὸς} ἐφίζως 44, 70. εφεφῆχος ς 3, 

ςς, τό, 715) 749. 76», τού, 134. καὶ εἶπεν, Ἡ παῖς ἡ Μωαξιτις 
Ἡ ταῖς] ἡ Χ, ΧΙ, τό, 44, ς 7), 1319 144) 

436. (αῖ. ΝΙς. Ἡ ταῖς--ἀποςραφεῖσα)] ταῖς αὐτή ἔριν ἡ ἦλθε 

Θεοῖς. Μωαξίτις ἐςὶ τροσελϑξσα ϑ8[αν. Οἷἶτορ. νεῶνις Μωαξίτις 
ἐςὶ τροσελϑῆσα ϑῖδν. Μόῖᾳ. Ἡ παῖς ἡ Μωαξίτις] ἤπε ἡ υἱτοχὰς 
29, 75. ὃ ταῖς, ἡ Μωαδίτις (3. Μωαβίτις ἡ νεᾶνις Ατπι. 1. Αζηι. 
Ἐὰ. ΜΜωαξίτις] Μωαξιτης )γο. ἐρὶν] 9. ἢ ἀποςραφεῖσα) 
ἢ ἀπέρρεψεν Αττη. τ. Αγ). Ἐά. ἀπορραφεῖσα] επιςρεψασα Χ, ΧΙ, 
29, 30, ςζ) φό, 48, 63, 745 γό, τού, 134. νπογρεψασα γι. μετὰ 
Νιωεμὶν ἐξ ἀγρξ Μωζθ] εξ αγρε Μωαβ μέτα Νοεμμὴν )ς. Νωε- 
μὲν] Νοομμιν 241. Νωεμμεὶν ΑἸεχ, Νοεμὶν Ατηγ. 1. Απῃ. Εά, 

ἐξ ἀγρδ] ἐκ τῆς γῆς Οεοτξ. 

Συλλέξω) συλέξω (ς) 70. Συλλέξω δὴ καὶ] α δῖαν. Οἤτορ. 
συλλέξω νῦν καὶ δ8αν. Μοίᾳ. Συλλέξω δὴ καὶ συνάξω] ἔασον συλ- 
λέξω καὶ συνάξω Ατη,. 1. Απη. Ἑά. δὴ καὶ συνάξω] α 53. νῦν 

ἐν τοῖς δράγμασιν) σαχύας ἐν μέσῳ δραγμάτων 
Ατπι. τ. Αστὰ. 4. α Οεοσς. ὄπισϑεν] οπισω Χ, ΧΙ, τό, 39, 44, 

(ς3. υἱ νἱάεζυγ.) (4) φ6, ς7, 59, 63, 71) 745 739 76») 77» 825 93, τού, 
1ζ1) 1349) 144, 309,2 16, 2 37. Οαϊ. Νίο. ὄπισθεν τῶν ϑεριζόντων] 
Ν Οϑοτρ. καὶ ἤλϑε καὶ ἔφη} καὶ ἦλϑιν ἔ ἔξη Ατπι. τ. Απη. Εά, 
καὶ ὡς ἤλϑε καὶ ὶ ἔρη ϑ8ῖιν. Οἴἶγορ. ἀπὸ ὅρωΐϑεν]} απο πρωΐ 12ο. 

ὍοπρΙ. ᾿ απὸ τρωΐϑεν--κατέπαυσεν] ὠπὸ τορωΐϑεν ἕως νῦν. τῦτο 
κατέπαυσεν (Πς) τό. ἔς, πἰᾷ καέπασεν, 63. τρωΐϑεν καὶ ἕως 
ἑσπέρας οὐ] τὥρωϊ ἑἐως νυν ΤΤΟ Ἧ10Ο. τῦρωῖσεν εωὡς γυν τῆτο ς8. καὶ 

ἕως} α καὶ (ρεπιο : μαδεῖ τη. τες, τύ, 18.) 44, 54, 78» 77» 128, 216, 
237). ΑΙά. Απῃ. 1. πῃ. Ἐά. Οδογς. καὶ ἕως ἑσπέρας] και ἕως 

νυν ς3, 74) 76, τού, 134. ἑως νυν τῆτο ςς. ἕως καὶ ἑσπέρας ϑῖαν. 

Μοίᾳ. καὶ ἕως ἑσπέρας οὐ} ἐως νυν τατο Χ, 71. καὶ ἕως νυν τΕτο 
ΧΙ, 20. οὐ κατέπαυσεν) και 5 καϊέεπαυσεν 18, 70, 7 ξ, 128, 209. 

τη. ἱ. Αγ. Εά. Οδογε. οὐ καέπαυσιν ἐ ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν] 
καὶ οὐ μικρὸν κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ δίαν. Μοίᾳ. ἐν τῷ ἀγρῷ 

μικρόν) μώκρον ἐν τῳ ἀγρῷ 54) 59, 73» 8270 3. καὶ οὐ μικρόν τι ἐν τῷ 
ἀγρῷ Αττι. 1. Ατηι. Ἐὰ. 

ὙΠ1|Ι. εἶπε Βοὺξ] εἰπὲν ἐν ισχυὶϊ ̓ Βοοξ 54- εἰπὲν ἐν ἰσχυει Βοωῷ 
5... Βοὸζ πρὸς ῬΩϑ] προς ῬΩΝ Βοοῦ ςς. τ πρὸς ῬΩ9) τῇ Ῥὲϑ 
Ατπι. 1. Ατπι. Ἐὰ, τῇ Ρὼϑ Οεοτρ. Οὐκ ἤκεσας} ᾿ :κ Χ, ΧΙ, 

τό, 44, 52, 55, 56, 47, 58, 63, 77ι 131, 144,.236, 237. ΟΔῖ. Νίς. ἡ 
μϑδε 290. ᾿ σὺ ἥκεσας. Οοζς. Οὐκ ἤκεσας ϑύγατερ]) α 128. 

ἄκεσον ϑύγατερ Ἀταν, τ. Αττη. ἘΔ. δ[ν.ς ϑύγατερ] ϑυγατηρ ς8. 
(93. ἃς ἰηῖτα τεχυεηῖεγ.) μὴ ὴ πορευϑῇ] μ᾽ πορευϑεις 75: μὴ πορευ- 
ϑὴ9 γὰρ, ϑύγατερ ὙπΠεοδοτεῖ. Α. 1. ἴῃ Κι. μὴ πορεύξ ϑῖλν. Μοίᾳ. 

πορευϑῇς ἐ ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ] ἐν ξένῳ τόπῳ πορευθῇς συλλέξαι 

ςαχύας ἐν ἑτέρῳ τόπῳ Αχπν. τ. Ασπῃ. Ἐή. ᾿πορευϑῆς συλλέξαι ἐν ἑτέρῳ 
δῖαν: Οἴἶτοσ. ἔν ἀγρῷ Ὁ συλλέξαι ἑτέρῳ] συλλέξαι εν αγρῳῷ ἐτερῳ ΧΙ, 

Ἱςν 18, τὸ, 30, 56». ςό, ς8, 64; 71 76, τοό, 1οϑ, 128, 134; 24:1. 
ΘΟ οπρὶ. ΑἸεχ. “ϑίαν. Μοίᾳ. ἐν αν ω ἐτερω, συλλεξον ξ9. συλλεξαι 

ἐν ἄγρω 64. συλλέξαι ἐν ἀγρῷ ἑταίρῳ (ἢς) 70. συλλέξαι ἑτέρῳ) 

ΤΙ. 16, 445) 535) 54) 57» 78ν 77.» 82.93.131»,7 1449) 200, 236, 237. (δῖ, 

Νῆς. Ὑπεοάοτεί. 1. οἷ. καὶ σὺ] καὶ γε Χ, ΧΙ, 30, τό, 63, γι. 

καὶ γε συ 70, 128. καὶ σὺ---ἰντεῦϑεν] α οὐπὶ ἱπιεγπηεά, Ὑεοάογει, 
ἷος. οἷ. καὶ σὺ ὁ] και γέσυ ξςς. καὶ γεν ς8. καὶ μ᾽ καΐγε 

Ατή. 1. Αγη. Εά. κα σὺ ϑίαν. Οἶτορ. ᾿πορεύσῃ] τορευσει (γ)ς. ἧς 
ἰῃ οὐόπ]. [64.} 93. Ἰντεῦϑεν} ἐνϑευϑεν 63. ὧδε] ὅδε (0) 75- 

ἀλλ᾽ ὧδε ΤΒεοάοτεῖ. ἰος. ο΄. ὦϑὲ κολλήϑητι] ἀλλ᾽ ὧδε ϑὴ χολλή- 
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ΚΕΦ Π, 
συλλέξαι ἑτέρῳ" χαὶ σὺ οὐ «πορεύσῃ ἐντεῦϑεν, ὧδε χολλήϑητι μετὰ τῶν χορασίων μου. Οἱ ὀφ-. . 
ϑαλμοΐ σου εἰς τὸν ἀγρὸν ὃ ἐὰν ϑερίζωσι, καὶ “σορεύση χατύπισϑεν αὐτῶν" ἰδὲ ἐνετειλάμην τοῖς 
σαιδαρίοις τ μὴ ἅψασϑαί σου" χαὶ ὅτε διψήσεις χαὶ πορευϑήση εἰς τὰ σχεύη, καὶ πίεσαι 
ὅνεν. ἐὰν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια. Καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ προσεχύνησεν ἐπὶ τὴν 
γῆν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου τῇ ἐπιγνῶναί με, χαὶ ἐγώ εἰμι, 

ξένη; Καὶ ἀπεχρίϑη Βοὸζ, χαὶ εἶπεν αὐτῇ, ᾿Απαγ[ελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκας μετὰ τῆς 
πενϑερᾶς σὰ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σε" καὶ τοὺς χατέλιπες τὸν ππατέρα σα χαὶ τὴν μη- 

. τέρα σοὺ «χαὶ τὴν γῆν γενέσεώς σου, χαὶ ἐπορεύϑης πρὸς λαὸν ὃν οὐχ ἥδεις ἐχϑὲς χαὶ τρίτης. 
᾿Αποτίσαι Κύριος τὴν ἐργασίαν σου" γένοιτο ὃ μισϑός σου πλήρης παρὰ Κυρίου Θεᾷ ἸΙσραὴλ, 
πρὸς ὃν ἦλϑες πεποιϑέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτᾶ. Ἢ δὲ εἶπεν, Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς 
σου χύριε, ὅτι παρεχάλεσάς με, καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ χαῤδίαν τῆς δόλης σε, χαὶ ἰδὲ ἐγὼ ἔσο- 
μαι ὡς μία τῶν πταιδισχῶν σε, Καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοὺξ, Ἤδη ὥρα τῇ φαγεῖν, πρόσελϑε ὧδε χαὶ 
φάγεσαι τῶν ἄρτων, χαὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει χαὶ ἐχάϑισε Ῥδϑ ἐχ πιλαγίων τῶν 

ϑητι πῃ. σ᾿. Απῃ. Εά, ἀλλ᾽ ὧδε μίμνε ϑίαν. Οἰἶτορ. ολλ᾽ ὧδε 
᾿ποροσκολλήϑητι 8[αν. Μοίῃ. 

ΙΧ. Οἱ ὀφϑαλμοΐ σε] και 

4, “Ὅ ᾿ ᾽,’΄. ᾿ 

μετα τῶν χορασίων] εἰς τὰ κοράσια 
Ἀπ. τ. Ασῃ. ΕἘά. κορασίων με] κορώσιων μοι 148. 

οι οφϑαλμοι σε Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 
30, 44, 53, 55, 6, ς7, 58, 63, 64, 70, 71, 74, 77, τοῦ, τοϑ, 128, 
131) 134) 1445 200, 236, 437. ΟΟπΠΙΡΙ. ΑἸά. (δῖ. ΝΙίς. καὶ "οἱ ὁφ- 
ϑαλμοί σα ἔσωνται ϑλν. οὗ ἐᾶν], εαν 63. ὃ ἂν ΟοπιρΙ. 8ε- 
βίζωσ!] ϑεριζεσιν)ς. ἰδὲ} ἐχοι Χ. ἐχὶ (οοττ. ἔργα δ αἱ. τα. ιδα) 
ςς. ιδὲ δὴ ς8. οὐ μὴν ΑΠη. 1. πη. Εά, ἰδὲ ὧδε Οόορ. ἰδὲ 
ἑνετειλάμην]} εχ! ἐνετειλάμην ΧΙ, 20, 30, 63, γ1. καὶ ἰδὲ ἐντέλλομαι 
δίαν. Οὔτοξ. ἐνετειλάμην] 
παῖδας ς3. ἅψασϑαί σ] 

ἐντηλάμιν ᾽ς. τοῖς παιδαρίοις] τὰς ᾿ 
αψασϑαι σε τοό. καὶ ὅτε] καὶ οτι 

ΠῚ, 64,241. και ὅποτε Χ, ΧΙ], 20, 30, ςς, τό, ς8, 63, γ1, 74, ᾽ό, 
1ού,134. διψήσεις] διψησης τό, 6 3.106. καὶ πορευϑήσῃ] α καὶ 
(ρεπιο : μαρεῖ πὶ. τες. τό.) ς8, τοό. τσορευση το. καὶ τποορευϑειση ς. 
τοορευϑησῃ!] πορευϑης ΧΙ, πορευση 29, 30. Οοπιρί. σκεύη] σκενει 
75. σαι!) πιῆσαι το. τοί εἴς (Πο) )ς. πίεσαι ὅϑεν τῶν] 
πιῇ οϑὲν αν ζ4. σιησ (0) ὅϑεν ὧἂνοῆ. ὅϑεν ἐὰν] οϑεν ἂν ΠΧ, 
45) τό, (8, 63, γς, γ6, 82, τού, τοβ, 134) 237, 241. ΑΙοκ. ἐὼν 
ὑδρεύωνται} υδρευονται τς, 64. ΟΟΠΊΡ]. υδρευσονται 71. κα ἐῶν ΟΘθοτρ. 
δῖαν. Οἶτορ. ̓  ὑδρεύωνται υδρευσωνἾαι Χ, 30, ςό, γ4, γ6, 134. υδρευ- 
ὀντᾶι τό, γς, 82, 131. ΑἸεχ, υδρευσονται ςς, (61. οοττ. νδρευσων- 
ται) τοό. ᾿ τὰ παιδάρια] οἱ παιδὲς μα ς4) ξο9, 82, 93. οι παιδὲς 
δου γς. τὰ παιδάρια μου 745) τοῦ, 134. Οὕϑογρ. οἱ ϑεριςαί ϑῖαν. 
Οἴζορς. 

Χ, Καὶ ἔπεσεν] καὶ ἔπεσε Ῥαϑ᾽ ς4, 59, 71») 74. 75» 76, 93, τοῦ, 
134. καὶ πεσᾶσα Απη. τ. Απη. Εά4, καὶ ἔπεσε Ῥὼϑ ΟΘεοσρ. Καὶ 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς] καὶ ἔπεσεν (κὶ νεᾶνις) κάτω ϑίαν. Μοΐᾳ. 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ προσεκύνησεν και προσεκυνήσεν ἐπὶ πρόσωπον 
αὐϊης γ4,. γ6, τού, 134. τρόσωπον αὐτῆς] Α αὐτῆς Θεοτς. καὶ 
Ὡροσεκύνησεν} α και Αττη. 1. Ατηι. Ἐὰά, ἐπὶ τὴν Ὑ}ν] ἐπι τοροσωπον 
ἐπι τὴν γὴν, καὶ προσεκυνῆσεν αὐον, 241. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] ἤπε 
ρος αὐἷον ς7, 241τ. Θεός. καὶ ζ γε αὐτῷ Ατι. τ. Αγη. Εὰ. εἰ- 
πᾶσα αὐτῷ ϑίαν. Οἶτορ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ϑίαν. ΜοίᾳἉ. Τ' ὅτι] 
λ Τὶ 547 ςζ) 50, 7ξς, 82,93. τί ἔριν ὅτι Ατπλ. 1. ΑΥγη. ἙΕἘὰά. τί 
ὅτι ---ὀφϑαλμοῖς σ} τί ἀγαϑὸν ἐποίησα ἱνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν σε 
δν. Οἷἶτος, ἐν ὀφθαλμοῖς σε] πρὸ ὀφϑαλμῶν σε Αττῃ. 1. Αγηι. Ἐά, σεογρ. ὅιαν. Μοῷ. ἐν ὀφϑαλμοῖς σου τῷ ἐπιγνῶναι} εν οφ- 
ϑαλμὸις τε μὴ επιγνώναι 63. τῷ ἐπιγνῶναι] τὰ σὲ ἐπιγνωναι ςΆ4, 
ζ9, 74, γ6, τού, 134. τοῦ σεπιγνῶναι (Πο) ᾽ς. τῷ ἐπιγνῶναί με] 
λ Θεοῦ. καὶ ξἐγώ] εγω δὲ 30, τό, ς8, 63, γι. δῖαν. ξίη] γυνὴ 
μία ξένη Αττα. τ. Αγσηι. Ἐα, 

ΧΙ. Καὶ ἐπεκρίϑη] α καὶ Ατπι. τ. Ἀπ, Ἑά, καὶ ὠπεκχρίϑη 
αὐτῇ Οθογς. καὶ εἶπεν αὐτῇ] καὶ λέγει αὐτῇ Αγ). τ. Ατηι. Εά. Θεοῖς. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν 5ιαν. Μοίᾳ. ἥς, ἥπε καὶ, διαν. Οἴτορ. ᾿Απαγίελίᾳ] ὠπαγ[ελεία Οοιηρὶ.. ᾿Απαγϊελίᾳ ἀπηγγέλη] ὦπαγίε- λεία ἀπαγ[είλη (Άς) 7γο. ἀπηγγέλη] ἀπαηῆελε )ς. ὅσα] παῆα 
οσὰ το, 200, 241. (οπιρὶ. ΑΙοχ. πᾶν ὅσον Ατῃι. Δπὴ. Ἑά. Φ ’ Ὁ ΑΝ ὅσα πεποίηκας] τταῦα ὁσα ἐποιησας ς8., πεποίηκας] ἐποιησας ς, 
30, ςό, 63, γι. ΑἸά, επχοιησα ξ5. μετὰ τῆς πενϑερᾶς] τὴ πενϑε- 
ρα τό, 29, 44, (ς6. εχ επιεμα.) 57ν 58, 63, 77» 131) 144 236, 237. Ατπι. τ᾿. Ασῃ. Ἐπ. Οοσε. 
Δ αἱ. πι. σπ) ςς. τοενϑερᾶς 
ἐἰποϑανεῖν τὸν ἄνδρα] μὲτὰ τὸν 

πενϑερᾶς σε] πενϑερας με ({εὰ ΠΟ. 
τῆς ἑαυτῷ δῖαν. Οἴἶτορ. μετὰ τὸ 

ϑάνατον τῇ ἀνδρὸς Ατηι, 1. πῃ. Ἐά, 

Οεογς. ϑίδν. τὸν ἄνδρα] τον ανδραν ςς. τὸν ἄνδρα σε τὸν αν- 
δρα αὐτης 63. καὶ τῶς] πωςΧ, ΧΙ, ἐς, ς8. καὶ ὡς τς. κατέ- 
λιπες]} κα]ελιπεν (ας νἱάἀεῖιγ) 18. κα]ελειπας )ς. καελειπες 31,144. 
τὸν πατέρα σΒ] τὸν πατέρα τὸν ἑαυτῇ 81αν. Οἴτορ. καὶ τὴν μητέρα 
σε] α 59, 120. ΑἸά. καὶ μητέρα Αττὰ. τ. ἄτῃ). ΕἘά, καὶ Τὴν μητέρα 
τὴν ἑαυτξ 5[αν. Οὗτος. καὶ τὴν γὴν γενέσεως καὶ τὴν γεένεαν 70. 
χαὶ γὴν τὴς γενέσεως 77. υἱ νἱἀεῖητ, χαὶ τῆς γενέσεως 236. καὶ τὴν 

᾿ γῆν γενίσεως τῆς ἑαυτῷ 81αν. Οἶτορ. γενέσεως] τῆς γενεσεως Χ, ΧΙ, 
τό, 30, 44) 54) ςό, ς7,) ς8, ξ9, 63, 74) 759.93ν 1οό, 134, 2ο9. (ξ, 
Νῖς. Ὑπεοάοτεῖ. Οςς τ. ἴω Ἀακῃ. Π ἐπορεύϑης] ἐπορευϑεις )ς. “πρὸς 
λαὸν] προς τὸν λᾶον τς. ΑἸά. ἔς λαὸν 44, τοό. Αττ. τ. Αγη Ἐάὰ, 
δίαν. Μοίᾳ. ὃν οὐκ ἤδεις] οὐκ οἵδεις )ς. οὐκ ἤδεις ἐχϑὲς] οὐκ 
δας ἀπεχϑές ([ς) 70. ἥδεις] εἰδὲς τό, τού. εἰδεες 1321. ἤδης 
Οὐοπιρι. ἐχϑὲς] απ ἐεχϑες Χ, ΧΙ, τό, 30, 44, ς6, ς7, 71) 74, γ6, 
128), 131) 1347) 1445) 200, 2326. Α]ά, (αὶ. Νίς. Αγηλ. :. Αστῃ. Εά. 
δῖαν. Μοίᾳ. ἀὠπεχϑὲς (Π0) τς, 18,.29, ςς, ς8, 63, 64, 77, τοῦ, 237. 
ἐπεχϑὲς (πο) ς3. χϑες ς99 1ο8. Οοῃρὶ. , 

ΧΙ]. ᾿Αποτίσαι] ἀποτισατο τιοΒβ. ᾿Αποτίσαι Κύριος] αποτη- 
σαιτὸ Κυριος 19. ἀποτῆσαι σοι Κυριος )ς. αποτισαι σοι ὁ Κυριος 
93. τού. ΟΘεοτρ. Κύριος] σοι Κυριος ς4) ς9, 74) 76, 82, 134. 
Τμεοάοτεί. ἰος. οἶϊ. Ατηϊ. τ᾿. Ασῃ. Ἐά. τὴν ἐργασίαν σε] κατὰ 
ἐργασίας σε Αττῃ. τ. Ατπι. ΕΑ. ἐργασίαν σ8] ἐργασιᾶν μα 29. 
γίνοιτο] καὶ γένοιτο Χ, ΧΙ, 18) 16, 18, 19, 30, 44, ξς» ςό, ς7, ςϑ, 
63, 64, 70, 745) 73», 76, 77, 82, 93. τού, τοϑ, 128, 131» 134) 144, 
309, 2306, 237. 24. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οδι. Νῖὶς. Ὑβεοάοχοεῖ. ἴος. 
οἶτ, Αγπλ, τ. Ασηχ. Ἑά, δϊαν. καὶ γένηται 71. καὶ γένοιντο Οοσς. 
ὁ μισϑός σε τλήρης] πλήρης ὁ μισϑός σεὰὶἽ Ατω. τ. Απη. Εὰ, οἱ 
μισϑοί σε πλήρεις Οεογρ. σε τλήρης] α 70. τολήρης] αὶξζ, 
18, 128. Θε3] τε Θεξ ς9, 93, τού, 134. Οοιρί. Θεῖξ Ἰσραὴλ] 
Θεξ σε Ισραηλ τιοϑβ. ἦἦλϑες] εἰσηλϑες 6. πεποιϑέναι] σεποι- 
ϑυιῶ 596: ὑπὸ τὰς τῇίρυγας] ἐπι τῆερυγας )ς. κ τῶς Αἰά, 

ΧΙΠ. Ἡ δὲ εἶπεν] καὶ αὐτὴ λέγες Ατῃ. τ. Ατῃ. Εά. Εὕροι- 
ΜΙ] εὐροιμεν (υτ νἱάείων : ἕοτῖε ευροιμην) 0. Εὕροιμι χάριν ἐν ἐφ- 

. ϑαλμοῖς] εὗρον χάριν τρὸ ὀφϑαλμῶν Ατηι. τ. Αχπι. ΕΑ. εὗρον χάριν 
τρὸ τῶν ὀφθαλμῶν Θεοῖς. εὕρον χάριν ἐνώπιον ὀφθαλμῶν ϑῖαν, 
Κύριε] Κυριε με τς, 18, ἐς, 645 70, 74) τού, τοϑ, 128, 134, 200. 
Οὐοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Θεοῦ. ϑίαν. ὅτι παρεκάλεσάς με] α 20. 
καὶ ὅτι ἐλάλησας] α ὅτι Οδογρ. ὅῖαν. Οὗἶτορ. ἐλάλησας] επας 
747 765 τού, 1324. ἐπὶ καρδίαν] ἐπι τὴν καρδίαν τό, 20, 30, κ4, 
58) 66, ς0) 63, 745) 75) 76, 93, τού, 134. ἐπι καρδιας ς8. εἰς καβ- 
δίαν θῖν. χαὶ ἰδὲ] α ιδὰ Χ, 30, ςς» ς8. Αστη. 1. Ατη. Εά, σεοτρ. 
ἰδὲ ἐγὼ ἔσομαι] ἐγω εἰ μὴ ἐσομα; ΧΙ. ἐγὼ εἰμι ἐσομαι τό, 64, γι. 
ἔσομαι] ἐσωμαι 7ς. ἐκ ἔσομαι. τοβ. Οοπιρὶ. ὡς μία] , Θεοτρ. 
τῶν τταιδισκῶν] ἐκ τῶν παιδισκῶν Αται. τ. Ατην. Ἐά. σοῦ. ϑίαν. 
τοαιδισχῶν] τταιϑαριων ξ9. ταιδισκον 7 : 

. ΣΙΝ. Ἤδη ὥρα] τῇ δὴ ὥρᾳ ΧΙ, 65. τὴ ὡρα 199, 54) ς6, ς8, ς9, 
7459 73) 76, 82, 93, τού, τοϑ, 134. (οπιρί. τῇ δὴ ὥρᾳ (Βο) γι. 
Ἤδη ὥρα τοῦ φαγεῖν] ἰδὲ ὥρα ἀρίςε (ργαπάϊ) ἐςὶ Ασπ). τ. Αγω. Εὰ. 
ἤδη ὥρα ἄρτε τῷ φαγεῖν Θεοῖς. ὥρα ἤϑη ἐρὶ τῷ φαγεῖν ϑίαν. Οἴτορ. 
τορόσελϑε} τρόσεψϑε (ῆς) 7γο. τροσελϑὲ δὴ 74,76, 134. ΑΙά, 
πρόσελθε ὧδε] προσελϑεῖν ἰδὲ Οδογρ. πρόσελϑε ἤδη ὧδε ϑῖαν. Οἴἶτος. 
τροσέγίισον ἤδη ὧδε 51ν. Μοίᾳφ. ὧδε καὶ φάγεσαι] καὶ φαγεσαι 
ὡδὲ τό, 44, ς3, ς79 77» 1319) 144, 236, 237). Οἱ. Νῖς, φάγεσαι 
τῶν ἄρτων] Φαγὴ τὸν ἄρτὸν μδ 44) 77) 82) 93. φαγή τὸν ἄρτον ζ9. 

10. 

ΓΙ. 

12. 

13. 

14. 



δ; 

16. 

17 

18 

19. 

20 

᾿ Ἀπῃη. 1. Αγ). Εά. 

᾿ϑεριζόντων] τῶν ϑεριςῶν Αττῃ. 1. ΑΥγπι. Εά, 81αν. 

Ρ Ὸ 
"ΙΝ 

Ἵν ϑερίζόντων" καὶ ἐξέγισεν αὐτῇ Βοὸζ ἄλφιτον, χαὶ ἔφαγε. χαὶ ἐνεπλήσϑη χαὶ χατέλιπε, Καὶ: 
. ἀνέςη τ συλλέγειν" χαὶ ἐνετείλατο Βοὺὸζ τοῖς “παιδαρίοις αὐτϑ, λέγων, Καί γε ἀγαμέσον τῶν. 
δραγμάτων συλλεγέτω, καὶ μὴ χαταισχύνητε αὐτήν. Καὶ βαςάζοντες βαςάσατε αὐτῇ, χαΐ γε. 

οὐσαραδάλλοντες παραδαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεδενισμένων͵ καὶ φάγεται, χαὶ συλλέξει, καὶ οὐχ 

Φ 

Υ 0. 

ἃ ζΖ7 9 ' Ν Νὴ δ “,ΨΙἼἝ Σ» »“ ο’ ε 2. Νν 2 ἐπιτιμήσετε αὐτῆ. Καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας, καὶ ἐῤῥάξδισεν ἃ συνέλεξε, καὶ 
ἐγενήϑη ὡς οἰφὶ χριϑῶν. Καὶ ἣρε χαὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν" καὶ εἶδεν ἡ πενϑερὰ αὐτῆς ἃ 

“γ} ΄ ε ἈΝ φῥὸ ᾽ ᾽ ρὼ συνέλεξε" χαὶ ἐξενέγχασα ῬδΣ ἔδωχεν αὐτῇ ἃ χατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσϑη. Καὶ εἶπεν αὐτῇ ἢ 
» 9 ᾿ αν ΄ ᾿ φῶ 2 2 ΄ ΄ : ν᾿ πενθερὰ αὐτῆς, ΠΕ συνέλεξας σήμερον καὶ ποᾷ ἐποίησας ; εἴη ὁ ἐπιγνές σε εὐλογημένος" χαὶ 

’ ἔχυ λ ἐδ ρ᾿ .3. νὴ “ᾶΨ38ἅ } : »ὍῸ» : 

ἀνήγ[ίειλε ῬδΣ τῇ πενϑερᾷ αὐτῆς τῷ ἐποίησε, χαὶ εἶπε, Τὸ ὄνομα τῷ ἀγδρὸς μεθ οὗ ἐποίησα 
σήμερον, Βούζ.. Εἶπε δὲ ΝΝωεμὶν τῇ νύμφῃ αὐτῆς, Εὐλογητός ἐςι τῷ Κυρίῳ, ὅτι οὐχ ἐγκατέλιπε, 

φάγεσε ἄρτον ((ς) γο. φαγει τὸν ἀρτὸν μα ς. τῶν ἄρτων] τον 
ἄιρτον 44) 57) 58, 77» 108, 131) 236, 237. (οπηρ!. (αἵ. Νῖοσ. των 

ὥρτὼν μα 745) 120. ΑἸά. τὸν ἀρτὸν μὲ γό, τού. (134. υἱὲ νἱάεϊιτ.) 
α τῶν ι.8. οπὸ τῶν ἀρτῶν Ατηι. τ. Απη. ἘΔ. τῷ ἄρτε με Οεογ. 
δίλν. τὸν ψωμόν σε} τῶν ζωμον σὰ τού. τὸν ἄρτον σε Οθογρ. 

τῆτον τὸν ψωμόν σα δῖαν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ ὄξει] ἐν δἀάϊιυν ρα 80 
δηΐφυδ ταᾶπῃ. Ἢ. καὶ ἐκάϑισε] και ἐξαι ἐαν διψησῃς, καὶ πορευσει 
εἰς τῶ σχενη, καὶ τσιεφαὶ, οϑὲν ἂν υδρενονται τὰ τοαιδαρια. και ἐκα-- 

ϑισε ς3. κα, ἐκαϑησεν γο. Οοπρ. Ῥὰϑ])] Ῥόϑ' Θεορ. τῶν 
ἐξένισεν] εδ5- 

ἐξένισεν αὐτῇ} ἐφωνησεν αὐΐην ς. αὐ- 
ἄλφιτον] ὁ ἄλφιτος (ἄρηαι. -Κ- ἴπρετ ι) 7ς. 

καὶ κατέλιπε] κα ζῶ. κατέλιπε) κατελριίχεν 

γήσεν 1. 4.4) 50, 82, 144. 
τῇ 2] αὐτὴ (Π0) 1.34. 

φρυχτα τηᾶτρ. 108.. 

75" ᾿ 
ΧΥ. τῇ συλλέγειν) συλλέγειν ςαχύας Αγ. τ. Ατπι. Εὰ. τὰ 

συλλέγειν ἑἱωντῇ ΟεοτΕ. τοῖς παιδαρίοις] τῳ παιδαρίῳ ς ς. Ατπι. τ. 
Απη, 4, αὐτ} αὐτῷ ΑΙεχ. λέγων] καὶ λέγει Αττῃ. 1. Αἴπι. 
Ἑά. Θεοῖς. Καί γε] κα ς8. ϑΙαν.. ἀναμέσον) τταραμεσον 134. 
ἐν μέσω πη. 1. Αγ Εά. δρωγμάτων] δραχμαΐων (οοιτ. 2Ὁ αἱ. 
τὰ. δραγμιαΐων) ςςς. συλλεγέτω] συλλέξες Αττη. 1. Ατη. Ἑά. 
καταισχύνητε) χαταισχύυνετε ξ9. κατεσχυνεται ὃς. 

ΧΥΙ. Καὶ βαράζοντες) καὶ βαςαξοες ,4τ. ἀλλὰ βαςάφοντες 
Ἀπη, 1. Αγ. Εά. ἀλλὰ ὑμεῖς βαςάζοντες Οεοτρ. Καὶ βακά-. 
ζοντες---φάγεται] και βαςαφονῖες βαςασατε, καὶ γε παραδαλειτε αυ- 
τῷ ἐκ τῶν βεξενισμενὼν, καὶ ἄφετε αὐτὴν, καὶ φαγεται ΧΙ. Καὶ 
βαξάξοντες βαςάσατε αὐτῇ κα τς, 18, 64, 70, τοβ, 128. (Ομ. 
χα! βαςξαζοντα βαγαζαται αντὴν γς.. βαςάσατε) βαγξαξατε 1], 

11,445) 53, 54» 579 595 63» 71» 77» 82, 937 1065 131) 144) 200, 236, 
441. (αἴ. Νίο. βαςαζατε τό. βαρασετε ςς. βαξαζετε 74, 134. 

βαξαξετε γ6ό. αὐτῇ 15} αὐτὴν 1], τό, 44) 53» 57. 59, 82) 93; 
131.) 144. (24ι. νἱἀεῖυν ΑΙ ρτίπιο αὐτη.) Οαϊ. Νίο. α Χ, 30, ςς, 
τό, 63, γ1. ΑἸὰά Αγ. :. Ασγηι. Ἐά. καί γε] κα γε 71, 93. Αἴπῃ. 1. 
Αστὰ. Ἐὰ. Οεοτρ. δῖαν. καί γε παραδάλλοντες---καὶ συλλέξε,] 
καὶ σωρευσᾶτε ἀντ εχ τῶν βεδενισμένων, καὶ ἀφήσετε αὐΐην, και συλ- 
λέξει ς4,) 84. ἄς, οὐπὶ ἀφησητε ρο ἀφήσετε, 9. ἔς, πἰῇ καὶ συλ- 
λεξζη,.)γ5ς. ιαραδάλλοντες} τταραλαζοντες 120. κα 144. 
ξάλλοντες παραδαλεῖτε]) παρεμδαλλοντες παρεμδαλείτε ξξ, 745 76, 
τού, 134. σωρευσᾶτε 93. δόντες δότε δῖαν. Οἶτορ. ἑταραδα- 
λεῖτε] ταραξαλλεῖτε τό. αὐτῇ 29] αὐὔηνκς 7, γ0. ἐνώπιον αὐτῆς 
Απη. 1. Αγπι. ΕἘὰ. ἐκ τῶν βεξανισμένων] ἐν τῷ βεδενισμένων (6) 
70. ἐκ τῶν ἀλφίτων εξενισμένων Αττῃ. τ. Αγη). Εὰ, ἐκ τῶν δραγ- 
μάτων ϑ8ῖαν. Μοίᾳ.ἹΌ βεβανισμένων] βανισματων πιαγρ. τς. καὶ 
φάγεται] ργϑεπηίτι. καὶ αφεται αὐΐην Χ, ς8. κά! αφετε αὐτῇ τς. ῬΓξ- 
τολϊῖ. χαὶ αφετε ἀντὴν τό, 299 305) 444. 53» 55» 56; 579 63, 719 120, 

131, 144) 200, 2265 237). ΑἰΙά, (τ. ΝΙς. Ατῃ. σ. ἄστη. Ἐά. καὶ 

ἡ ἄφετε αὐτὴν 10, 64) 1οϑ. (ορΙ. ῥγδιῖτ. χαὶ ἀφῆτε αὐτὴν (2. 

τῇ καὶ αφησιτε ἀυτὴ 74. καὶ ἄφετε αὐτὴν χαὶ φαγετε 77. ῥγῶ- 
τοῖς. κι αἀφησετε ἄυτὴν 134. καὶ ἀφετε 241. Αἶεχ. καὶ φάγε- 
τα -- αὐτῇ ἴῃ ἤμε ςοπι.} καὶ ἀφήσεις (ςυπὶ ποῖδ Δουγενίδοηΐβ εἴ ε 

ἔμρτα ἴἰῃ. ἑοσί, ργο αφησειτε)ὴ αὐτὴν καὶ συλλέ κ κα καὶ οὐκ ἐπιτη- 
μήσετε αὐτὴ 9,3. καὶ ἀφησετε αὐΐην, καὶ φαγεται καὶ συλλεζη" καὶ 
ἀκ ἐπιτήμήσετε αὐτὴ τοῦ. καὶ φάγεται καὶ συλλέξει] καὶ ποι- 
ἥσετε αὐτὴν συλλέγειν καὶ φάγεσϑαι 8ϊαν. Οἴἶτοα. καὶ ἄφετε αὐ- 
τὴν συλλέγειν καὶ φώγεσϑαι 8ϊαν. Μοίᾳ. φάγεται) φάγετε 
70. καὶ συλλέζει] καὶ συλλεξζαι τοϑ. καὶ συλλέξει ςαχύας 

καὶ. οὐκ] καὶ μή τι Ατη). 1. Ατγη). Ἐά4, καὶ 
μὴ ϑ8|αν. Οἴτονσ. ὃκ ἐπιτιμήσετε] οὐ Καιπιτημήσεται (ἢς) )ς. 
ἐπιτιμήσετε) ἐπιτιμησητε τό. ἐπιτιμήσεται 18. αὐτῇ 1. αὐτὴν 
10, 108. ᾿ 3 

γος, 1. "-- 

παρα- 

᾿ Ῥοὺϑ] καὶ ἔπδιησε Ῥοὺϑ (ἅς) ς2. 

ΧΥΊΙ. Καὶ συνέλεξεν] καὶ συλλεζεε το, τοϑ. -Ἐ Ρυ9 54) ζ9, 74, 
᾽ς, 76, 82, 939 τού, 134. συνέλεξεν] συνελλεξεν (ἢς ἰηῆα) 144. 
ἐν τῷ ἀγρῷ] λὲν 59. ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας] ἕως ἑσπέρας ἐν τῷ 
οἰγρῷ ϑίαν. ᾿ἐῤῥαξδίισεν] ἐράξϑδισεν τό, 18, 7ο, 93, τοῦ, 241. ΑἸά, 
ΑΙεχ. σαι. Νίς. εἐραδδισαν 53. καὶ ἐγενήθη] - τὸ συλλεγόμενον 
δίαν. Οἶτορ. ἐνθεὶς. καὶ ἐγενήθη--- συνέλεξε ἴῃ Τότ. 
[ε4.1 α οὐπ) ἰηϊεττηοά, 44. ὡς οἰφὶ χριϑὼν] οἰφὶ ἕν κριϑῆς Ατγπιοσ. 

Αττλ. Εὰ. Οδοῦρ. ὡς ἐν μέτρῳ δύο μοδίων κριϑὴς 514ν. Οἶτοσ. ἧς 
οἰφὶ μέτρον κριϑῆς δῖαν. Μοίᾳ. ἀογήεὶ φμαρ ερἀϊ »πεηψάγασι, ἰα οδἧ, “τος 

γιοάϊον. ΨΪς. οἰφὶ] υφι τό, 18, ςο, ό4ᾳ- υφη γά4. οἰφεῖ ΑἸά. 

ΧΥΪΠ. καὶ εἰσῆλθεν) α καὶ ϑ8ἷΑαν. Οἴἶτορ. εἰς τὴν τεόλιν] ἐν 
τῇ πόλει γο. καὶ εἶδεν] ὡς εἶδεν Ατπι. τ. Αττῃ. Εά, ἡ πενθερὰ 1. 

,κᾶιν ἡ πενϑερα 18. ἃ συνέλεξε] ὃ. συνέλεξε Αττη. 1. Ατπι. Εάὰ, 
καὶ ἐξενέγκασα---κατέλιπεν] καὶ ἐξήνεγκε Ῥέϑ' καὶ ἔδωκιν αὐτῇ ἐκ τῶν 
ἀλφίτων Αττῃ. 1. Απῃ. ἘΔ, καὶ ἐξήνεγκε Ῥὸϑ ἐκ τῷ κόλχε αὐτῆς 
καὶ ἴϑωκε τῇ πενθερῷ αὐτῆς ἃ κατέλιπεν Οεοτγ. καὶ ἐξινέγκασα 
Ῥὲϑ ἐκ κόλπων αὐτῆς" καὶ ἔδωχξ τῇ πενϑερᾷ αὐτῆς ἃ κατέλιπεν ϑῖαν. 
Οἴτορ. καὶ ἐξενέγκασα Ῥὲϑ' ἐκ κόλπων αὐτῆς, ἴδωχε τῇ πενϑερᾷ αὖ. 
τῆς ὃ κατέλιπεν 8[αν. Μοίᾳ. ἐξενέγκασα ἐνεγκασα 18. 'ἐξενεγ- 

κεσα 57. ἔδωκεν] δέδωκεν 64. ἔδωκεν αὐτῇ α αὐτῇ ς2. εδὼωχε 
τῇ τσενϑερα αντὴς ζ0. 745 75. 76, τού, 1324.Ψ. αὐτῇ ἃ κατέλιπεν] τῇ 
πενϑερᾷ αντης α κα]ελειῆῖε τε φαγειν ς4. τὴν πενϑεραν αὐτῆς ἃ κατεο- 
λιπε τ φαγειν 829 93. κατέλιπεν] - τα φαγεῖν ς0, 74, γό6, τοῦ, 

134. καελειπε τὸ φαγεῖν 75. κατέλειπεν τώφ. ἐξ ὧν) αφ᾽ ὧν 
τηᾶγρ. ς8. ρῥγαπηϊτί. καὶ δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπεν] λέγει Ατὐπι. τ. Ασπι, Ἐάὰ. 
τῇ 237. Οεοῦρ. εἶπε πρὸς αὐτὴν δῖαν. ἢ πενϑερὰ αὐτῆς] α 71. 
συνέλεξας] συνέλεξας σὺ (ὐδογρ. καὶ τοῦ ἐποίησας] καὶ ἢ τοῦ ἧς 
Αἴ. 1. Ασπτη. Ἐά. καὶ πὲ ἐποίησας τῶᾶτο ΘΟεέοῦρ. ἑποίησας] το 

ἐργὸν τατο ἐποιῆσας 54, 0, 745 75. 76, 82,93, τού, 12. εἴη ὃ 
ἐπιγνές σε εὐλογημένος] πδὲ ἐπιγνεσαι σοι ἐιπεν εὐλογήμενο οτι ἔχορ- 

φ 4. ““: ᾿ 
εἶπεν αὐτῇ} αὶ αὐ- 

τάσε ψυχὴν κενὴν καϑως ἐποίησε 9. εἴη ὃς ἐπέγνω σε εὐλογημένος 
Αγ. ζ. Αι. Εά4, εὐλογημένος ἐςτν ὃς ἐπέγνω σε Θεοῖς. εἴη εὐλο. 
γημένος ὁ ἐπιγνές σε ϑιὶλν. εὐλογημένος] -ἰ- οτι ἐχόρτασε ψυχὴν 
κενὴν, καϑῶως ἐποιήσε με οὐ ἐποίησε 54, 5 ς, 74) 76, 82, (9ο. υἱ νἱ 6. 
ΓΝ (εὰ [ἰτετα αἰϊΐψυοΐῖ ργορε ετγαίβ.) τού, 134. Ὑβεοάοτεῖ. ἴῃ (αἵ, 

Νῖο. -Ἐ οτι ἐχόρτασε ψυχην κενὴν ς8. εὐυλογιμένος, οτι ἐχόρτασεν 

ψυχὴν καινὴν, χαϑως ἐποιῆσε μεϑ' οὐ ἐποιησεν 7ς. καὶ ανήγ[ειλε 
καὶ ἀνήγίειλε Ῥόϑ' Οοτς. 

ἀνήγίειλε] ἀπηγίειλε ΧΙ, τό, 18, το, 44) 53» 54) 5 5» 66, 57, ς8, 63, 
64, 70, 71» 74ν 75» 76) 77. 93» 1ού, 128, 131) 134) 1447 200, 336, 
437, 241. Οὐπιρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. (δῖ. Νῖο. 
τ 71. τὴν σενϑεραν ἄντὴς 93- . τῷ ἐποίησε] πὸ ἦν Αγπη. τ. Αγπι. 
Ἑά. 8ϊδν. Οἴτορ. εἶπε, Τὸ ὄνομα] τὸ ὀνομα εἰπε τό" Τὸ ὄνομα] 

Οδῆι Αςουϊλνο Απη. 1. Απῃ. Ἑὰ. σθορ. τὰ ἀνδρὸς---Βού] τῷ 
ὧν ὸς Βοός ἐςι, μεϑ᾽ ὃ ἐποίησα σήμερον ὥεοτς. ἀνϑρὶ Βοὸζ, παρ᾽ ὦ 
ἣν σήμερον ϑ8ῖαν. Οἷἶτορ. ἀνδρὶ Βοὸζ, παρ᾽ ᾧ ἐποίησα σήμερον αν, 
Μοίᾳ. μεθ 5]. μεθ᾽ τς» 64, 70,.18. μεϑ᾽ ὃ ἐποίησα σήμε- 
ρον} παρ᾽ ᾧ ἥν ἐν ταντῇ ἡμέρᾳ Ατπι. 1. Απῃ. Εὰ, ἐποίησα] εἐποι- 

ησε 16. εποιησαᾶς 70. σήμερον 4] α τό. μετ᾽ ἄντα σημερον 

19, 1ο8, 200. ΟὐπιρΙ. Βοόζ] Βοὸς ἐςίν Ατηη. τ. Απ. Ἑά. 
ΧΧ, Εἶπε] καὶ εἰπε 93. Ἐἶπε δὲ] καὶ εἰπε 11, τς, 18, το, 53, 

ζ4) 64; 70, 75» 82, 128, 241. Οομρὶ. Αἰεχ. λέγει Ασπη. 1. Ασπῃ. ΕΑ, 
α δὲ Θεοῖς. Νωεμὶν] Νοομμιν (ῆς ἱπτα) 241. Νοομμεὶν (6 ἰῃ- 
ΠΑ) ΑἸΙεχ. σαῖ. Νῖς. Νοεμὶ (ἢς ἱπ6.} Ατπῃ. 1, Ασπι. ἕά. Νοεμὴν 
Θεοῖς. τῇ νύμφη] τὴν ὑμφη ((ς) γ5. τῇ νύμφη αὐτῇς} τῃ Ρυ9' 
ς6. ,,7γ1. αὐτῆς] αὐτῆς (ἢς ἰπ οσπι. 64.) ΑἸεχ. Εὐλογητός 
ἐςὶ] εὐλογητος ἔσαν 53. εὐλογητός ἐγιν αὐτὸς Ατηῖ. τ.. Αττη, Ἐά. 
εὐλογητὸς ἔρω Οεοῖς. τῷ Κφῳρίῳ] ἀπὸ Κυρίῳ. Αἰτῃ. τ. Απη. Ἐά. 
“ἃ : 

τῇ τοενϑερᾷ αὐτῆς} αν- ᾿ 



»0 ΎΥ 6. 

Ν ᾿ “" ἫΝ ν ἢ ΄, προ Δα ν 2 χ“ -ς .. 

τὸ ἔλεος αὐτῷ. μετὰ τῶν ζώντων χἀὶ μετὰ τῶν τεϑνηχότων" χαὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμιν, Εγγίζει ἡμῖν 
ΖΞ .2ΝΧΝ 

Ὁ. ΑΥ̓ἢρ. 
κ Ν Νν 

εἰπε τὠτρὸς μὲ» 

κε. ἢ, 

ρο 
Ἷ ἋἊ, Ν, Ἂ 93 "“, ;᾿, Φῳ 

ἐκ τῶν ἀγχιςευόντων ἡμῖν ἐςξι. Καὶ εἶπε Ῥ89 πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς, Καί γὲ ὅτι 21. 
φρο ρ᾿ ν , ᾿ 6 Ν “Ψ. ᾿ ΄-Νε . 2. ᾿ ΄ 

Μετὰ τῶν χορασίων τῶν ἐμῶν -“σροσχολλήϑητι ἕως ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητὸν 
- : 5 ν»Ὲ 3 « δ ΄. Ψ ϑφν. 

ὃς ὑπάρχει μοι. Καὶ εἶπε Νωεμῖν πρὸς Ῥὰϑ τὴν νύμφην αὐτῆς, ᾿Αγαδὸν θύγατερ, ὅτι ἐξηλ-- 532. 
39 »Ὁ Ν Ρ. » ᾽ 3 “ἐἐ “ ἙΝ ΕΝ . Στὸ 

ὅες μετὰ τῶν χορασίων αὐτὰ, χαὶ οὐχ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ. Καὶ “«προσεχολλήϑη 23. 
ρΦ ᾽ ρο ρϑ [2 ρο φ΄ ἱ Ν ΟΝ, “ ᾿᾿ ΙΝ 

Ῥϑϑ τοῖς χορασίοις τῇ Βοὸζ τξ' συλλέγειν, ἕως τὰ συγτελέσαϊ τὸν σϑερισμὸν τῶν χριϑὼν Χὰϊ τῶν 

πυρῶν. 

ΚΑΙ ἐχάϑισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς" εἶπε δὲ αὐτῇ Νωεμὶν ἡ πενθερὰ αὐτῆς, Θύγατερ, ἐ τ. 

ΚΕΦ. 
11. 

᾿ ν ᾽ »Σ» ». - "Ὸ  ρ{ ΄ : Καὶ ρ 3 ὶ Βοὸζ γῶρι 0 ἡμῶν ὃ ἦι ετὰ τῶν 

μὴ ζητήσω σοι ἀνάπαυσιν, ἵνα εὖ γένηταί σοι ; Καὶ γὺν ἔχ! Βοος γνώριμος ἥμων, 8 ἧς μετὰ τῶν 2. 
ζω 3 “ Ν φ, “Ὁ ον ΄ ᾿Φ ΄ Ν Ν 7 - 

κορασίων αὐτᾶ, ἰδὲ αὐτὸς λιχμᾷ τὸν ἅλωνα τῶν χριπῶν ταύτῃ τῇ γυχτί. Σὺ δὲ λόσῃ, χαὶ 3. 

ὅτι οὐκ] καὶ '8κ 350. ἐγκατέλιπε] ἐχκα]ελειπε 75, 93. ᾿ἐγχᾶτε- 

λειπε 144.1 τὸ ἔλεος] τὸν ελεον 4) 745 76, 93. τού, 134. το ἔλεον 

ξ9. τὸ ἔλεος αὐτῷ] χᾶριν αὐτῷἪ Ατ. 1. Απῃ. Ἐάή. αὐτὲ] 

αὐτῷ Αἰεκ. μετὼ τῶν---τεϑνηχότων] ἀπὸ φώντων καὶ ἀπὸ τεϑνηκόν 

τῶν Αττα. 1. Αἴπι. Ἐά. ζώντων} ζοντων 93. καὶ μετὰ] α και 

"0. ᾿ χεϑγηχότων} τεϑνεοτων 390. αὐτῇ} αὐτητὴ 75. κα ΟἼΟΓΡ. 

Νωεμὶν 43] Νοεμμεις (Ἰπτα Νοεμμει) το. Νοομειν (ἢς ν. 22.) ς3. 

Νοεμεῖν ΑΙ4. Νοοεμὶν. στρ. Ἐγγίζε] εγίιζη γ5. Ἐγγί- 

δει ἡμῖν] κα 55. ἐγγίζει ὑμῖν ΑΔ, Ἐγγίζει ἡμῖν ὁ ἀνὴρ] ἐγγὺς 

ἐρὶν ὁ ἀνὴρ εἰς ἡμᾶς Αττα. τ. Αστῃ. Ἑά. ἐγγὺς ἐςὶν ὁ ἀνὴρ Οεοτρ. 

Ἑ ὅτος αν. Οἶτος. ὠγχιςεύων ἐγὶν ἡμῖν ὁ ἀνὴρ ὅτος ϑῖαν. Μοίᾳ.. 

ὃ. ἀνὴρ] ὁ ἀνήρ; (80) τ6. -ἶκ τῶν ἀγχίς. ἡμῖν Ἐρι] ργαυηϊ. καὶ 

Οεοιρ. καὶ ἐςὶν ἐκ τῶν᾽ ὠχιςενόντων ἡμῶν ϑίαν. 

Ρπια τηδηϊ.)} 758. 
ΑΙεχ. . ἡμῖν ἐρι.] ἡμῖν ἐφὶ; (60) τ6. 
ΟΧΧΙ. Καὶ εἶπε Ῥὲὴ9] εἶπε Ῥὸϑ᾽ ΟεοΥν. 

αὐτῆς] α 71. τῇ ποενδέρο, αὐτῆς Ἀπ. τ. Απη. Εὰ. Οδοῦρ.. σεν- 

ϑερῶν] πενϑέρα 75. 

λ τι ς8, 27. καὶ οτι ἢς. 

εἰπε μοι Ἄτγηι. 1. Αττι. Ἐβ... καὶ εἶπε μοι Οεοῦρ» καί μοι γε εἶπε 

δῖαν. πρὸς μὲ] α 549 9» 78ν 93: ΤΒεοάοτεῖ. ἰῃ (δι. ΝΊς. 

Μετὰ τῶν---προσκολλήϑητι] σροσκολληϑῆναι μετὼ τῶν κορασίων μου 

Θεοῖς. τρὸς τὼ παιδάριά με προσμένε ϑῖὶλν. κορασίων] παιδαρίων 
19) 108, 241. Οοπρί. ΑΙεχ. κορασίων τῶν ἐμῶν] κορῶσιων με τό, 

44. 57).77» 131. 336, 237. Απη. Εἀ. παιδαρίων μα 53, 54) 75» 82) 
144. ατῶν ἐμῶν ς8. Αἴτη. 1. κορῶσίων τῶν ἐμῶν τοροσκολλήϑητι) 
πιαιδαριων᾽ μὲ κολληθητι 1. ταιδαριων μα καὶ προσχολληϑητι 9... 

᾿ποαιδαρίων μ5 πρὸς κολλήϑητι (0) 93. 
ΤΠιεοάοτεῖ. ἶος. εἰἶξ. 

οδον 11. κα 19. 1οβ. 
ξ 7) 77» 1319 144,2 200, 236, 237. (αἴ. Νὶς. 
Ἅτηι. Εά. 
τὸ ὠμητὸν τὸν ὑπάρχονϊα (ἢς) γς. ὃς ὑπάρχει μοι] οσος αν υπαρ- 
ΧῊ μοι τό, ς7, 77γ} 236. (ὑαῖ, Νίοι οσος ἂν νπαρχει μοὶ 44» 131) 

237. τὸν ὑπαρχοντα μοὶ 4), 747 γύ6, 82, 939) τού, 124. Τεοάοτεῖ. 

Ιος. εἶς. οσος ὑπαρχει μοι 209. ὅσον μέτρον ὑπαρχωσί μοι Αγπι: 1. 
Δστη. Ἑά. : 

. ΧΧΙΙ. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ το. Νωεμὶν] Νοομμεὶ ΑΙεχ. Νοομὴν 
αεοηρ. . τρὸς “ῬΩ9)] ρος τὴν ῬΕΘ γς. τρὸς Ῥὰϑ' τὴν νύμφην 
αὐτῆς} τῇ ῬῈΝ τῇ τενϑερῷ αὐτῆς Ατπι. τ. Ατπ). ἘΔ. τῇ Ῥὸϑ᾽ τῇ 
γύμφη Οεοῖξ. ᾿᾿Αγαϑὸν] ὠγαϑόν ἐρε Ατπ). 1. Ἀπ Ἐν ϑύ- 
γατερ] ϑυγατὴρ 59. ἐξηλϑὲες] ἐπορευϑὴς 1, τς, 18, 19) 449. 

52, 54) 57, 64, 705 74) 75. 76, 777 82, 939 τού, τοϑ, 128, 134, 209, 
236, 2375. 241. Αἰεχ. (δῖ. ΝΙσυ αὶ 16. ευρεϑὴς ς3. τοορευϑὴς 131) 
ι44. ἧς Ατρι. 1. πη. Ἑὰ. κορασίων] τοαιδαρίων ϑῖλν. καὶ 

ὄχ] α καὶ (ρηπιο : μβδθεῖ πῃ. τες. 16.} 44) ς7, 27» 131» 1447 «16. Οκζ, 
Νῖς. οὐκ ὠπαντήσονταί σοι] ἃ συναντησεσι σοι ς4γ ς9, 82. οὐ 
φσυναντισεσι σοι ,ς. οὐ. συναντήσεσοι (οι σοι τερεῖϊτο ἤιρτα [ἴη. Ὁ 
ελάειῃ πιᾶη}} 93.. δ. χα]απατησόντωί σὲ ΑἸά. ἐκ ἀπαντήσεται τίς 
σοί Αττη. 1.. Αγαι. Ἑὰ. ασσι Οδοτσ. ἀγρῷ ἑτέρῳ] Ττ. Ατην 1. 
Δηη.Εά. δϊ᾽αν.. ἑτέρῳ ὡς ἑτερὼ ΧΙ. - 

- ΧΧΊΣΣ. τοῖς κορωσίοις) εἰς τὰ κοράσια Ατπι. τ.᾿ Αταν, Ε4.. μετὼ 
τῶγ. κορασίων ἰθοζρ. τορὸς τὰ τοαιδάρια- ϑιαν. τῇ Βοὸζ] κα τα 

ΧΙ, γ0,.74ν..το8. ΑἸεχ, Θεὸς. Βοωζ ᾽ς. τὰ Βοὸζ--ερισμὸν] 
προς φυχλεγειν. ἕως. οὐ. συνετέλεσαν. Τον ϑέρισμον 54.» τὰ Βοὸζ τῷ} 

κορασίων με κολλήθητι 

ἕως ὦν] , ἄν Ατηλ. τ. τι. Ἑά. ὅλον] 

, ἀγχιςεθόντων. 

αγχιςεδοντων. (ἄς ρυπᾶο Πρπαῖιν , εἰ δάίου ὲταγ ν- ἴπ πιαγρίης ἃ. 
ἡμῖν υἷκ.] ἡμᾶς 18, 79) 82, 93; 1οβ, 241. 

πρὸς τὴν ποενϑερὼν ᾿ 

Καί γε ὅτι] καὶ γέ ετι τό, τῶ, ς7, 131) 144)" 
“326. Ολι. Νῖίο. τί 44. ᾿'κῶι τὶ ὁτὲ ς4) 99) 74) 76, 93) τού, 134: 

Καί γε ὅτι εἶπε “πρὸς μὲ] ὄντως ἐςίνγ." 

ὅλον τὸν ὠμητὸν] τον ἀμῆτον ολον τό, 44, ς3;," 
᾿ Ν γ Ν 

τες. ἄἀμητὲς Ἀπ. 1. 
τὸν ἀμητὸν ὃς ὑπάρχει] τὸν αγρον τον υπαρχονταὰ 9." 

ἔπε τῷ υτόσὺς 11, τς, 18, ζ9, 64, 82, 939) 128, 241. ( οπιρὶ. 

συλλέγειν} Βαδεῖ τῷ ἰπ ομαγαε. σηΐϊποτε ΑἸεχ. συλλέγειν ςαχύας 
Απῃ. 1. Ασα. ΕἘά, τᾷ συλλέγειν ἑαυτῇ αεοῖς. συλλέξασα ςαχύας 
ϑίδν. Οἷἶγορ. τῇ συλλέγειν (γαχύας) 8|ᾶν. Μοίᾳ. συλλέγειν] 
λέγειν (οοττ. συλλέγει») 75. ἕως τῷ ἕωσου (ἢς) τοό. ἕως τῇ 

συντελέσαι] εως οὗ συντελεσαι 11. εως οὐ συνετελεσεν 1ς, 18, 64» 70, 
128,541. ΑἸεχ. εὡς συνετέλεσε 19. ΟΟπΊρὶ. ως οὐ συνετέλεσαν ξ9., 
74) 75, 76, 93. εὡς οὐ συνετελεσε σαα 82. κα τὰ τοϑ. 
συγτελεσᾶν 134. ἕως συνετελέσϑη ϑίᾶν. 
(49. υκ νἱάεῖιγ.) συνετέλεσαν τοῦ. τὸν “ερίσμὸν] τον ἀριϑμον 

ξ9. ὁ ϑερισμὸς δῖαν. καὶ τῶν τουρῶν] καὶ τα ϑέρισμα τῶν τσυρων 
19. καὶ τὸν ϑέρισμον των πυρὼν ς8, τοϑ, 241. Οοτηρὶ, Αἰεχ. Αστι. Σ. 
Ἀπας 4, τ κ ων 386. ἐπὴν οτος τ τς 

συντελέσαι) τελεσαι ΧΙ. 

ΟἿ, ἐκαϑισεν] εκαϑησεν γο. Οοπιρί. ᾿ μετὰ τῆς πενϑερῶς] μητα. 
: εἶπε δὲ]. καὶ ἔϊπεν τὴν σένϑεραν 93. αὐτῆς 1.} αὐτῆς ΑἸεχ, 

Οοπηρὶ. καὶ λέγει" Α΄. τ. Απη. Ἐά. εἶπε δὲ --τρενϑερὰ αὐτῆς] 
εἰπε δὲ Νοομμιν τη νυμφῃ αὐτὴης 241. εἶπεν δὲ ΝΝοομμεὶ τῇ νύμφη αὖ- 
τῆς ΑΙεχ. καὶ εἶπε Νοοεμὶν ἡ πενϑερῶ αὐτῆς Οεοτς. 

καὶ εἰπε τῇ ῬῈΝ ἐ4) ζ0, 75) 82, 93. κα αὐτῇ 70. αὐτῇ] τη Ῥεϑ 
74) 76, 24. αὐτῇ Νωιεμὶν] Νοεμμιῖν αὐτῇ. 18. . αὐτῇ Νωεμὶν ἡ. 
πενϑερῶ αὐτῆς} τὴ Ρ9 τοό. Νωεμὶν] Νοομεῖν 53. κα 8... ἢ 
τινϑερὰ αὐτῆς} ἡ αὐτῆς ποϑερα 19. 71. Θύψατερ] ϑυγαάτερ΄ 
μὲ τς, 4. δῖαν. Οὗτος. γὺυν εγὼ 82., -ἰ- μα ἰηἴεῦ Ὀησο5 8ϊαν. Μοίᾳ. 
Θύγατερ, οὐ μὴ] νυν ϑυγατερ νὺν ἐγὼ οὐ μὴ 74) 76, 134. ο, ἔπε. 
γὺν ἰδουπάο, τοό. ἐ μὴ] ἐξ τς, 64. μεβετιϊτ. γὺν ἐγὼ ς4, 59, 7) 
93. λΆπῃ, τ. Δπῃ. Εά. ; 

γὺν ἐχ εὕρω Οεοῦρ. ἀνάπαυσιν] εἰς ἀνάπαυσιν τοῦ. . εὖ γένηταί 

σοι) εὖ σοι γένηται 18, ς4.) 59, 82, 93. ϑῖλν. εὖ γένοιτο σοι ς8. 

γένηταί σοι] σι γένοιται 73. ἼΩΝ 

11 Καὶ νῦν] καὶ ιδὲ νυν γ49 76, 114. 

ζ4, 59, 75. 82, 93. Θεοῦ. καὶ ἰδὲ νῦν" ἐχὶ (0) τοό. - ἐχὶ] ἐχ 
δτς, 64, τοῦ. ἐχὶ Βοὺζ] Ττ. ϑίαν. Μοίᾳ.Ύ. γνώριμος] γνωρη- 

μος 131. γνώριμος ἡμῶν] γνωριμος ἡμῖν τό, ς4, «8, «9, 63,. 745 
)ς, γ6, 82, 93, τού, 120, 134. ΟὈπΡΙ. γνώριμος ἡμῶν ἐςὶν Αστῃ. 1- 
Αγην Ἐά. γνώριμος ἐξὶν ἡμῶν Οεοτῇ. γνώριμος ἐγὶν ἡμῖν 8ιαν- 
Οὔτορ. ὠγχιρεύων ἡμῖν 8|αν. Μοῖ. οὗ ἧς] καὶ ἦσϑα ς4, ζ0, 7», 
γ6, 82; 93, τού, 134. εἰ ἦσϑα γ4ᾳ. ὃ ἧς---αὐτὰ] ὃ αὐτὴ μετὰ τῶν 
κορασίων αὐτῷ ἧς σὺ ΟΘεοῖρ. ὅ μετὰ τῶν κορασίων αὐτῷ ἧς 8αν. 
ἰδὲ αὐτὸς] ΤΥ. τ6. καὶ νυν ἰδὲ αὐτὸς ς4) ς9, 74, 74», 82, 93, τοῦ, 
134: καὶ νυν ιδὰ γ6. χκαὶ αὐτὸς Οεοῖρ. καὶ ἰδὲ νυνὶ αὐτὸς ϑῖαν. 
Οὔἶτος. λικμᾷ) συντιϑησὶ Χ, ΧΙ; 20, 30, ξς, ςό, (ς8. τιατρ. ἂξ 
Ἐ4.}) 63, 71, γῳ 76, 134. συντηϑησι το. συνῆντίϑησι (ἰἴλ, ἀυοδυΐ 
Ρυπϑ 9 ἔργα η ροϊες3.) 2.0. τὸν ἅλωνα] -- αὐτῇ ς3. τὴν ἀλῶνον 
445). 39, 74, 75. 1ού, 134. τὴν ἀλωνὰῶ αὐτῇ 82, 93. ἐν τῷ ὥλωνε 
ϑιν. 

Θεοῖς. 

Αττῦ. 1. Αση,, Εά. ταύτῃ τῇ νυκτί. Σὺ δὲ λέσῃ καὶ ἀλείψη] καὶ 
ταντὴ τῇ νυχτι σὺ δελευσὴ καὶ αλιψει 10. 

. ΠΙ. Σὺ δὲ λέσῃ] και λεση Χ, ΧΙ, 30, ἐς» ς6.. συ δὲ καὶ λεση 
63. καὶ συ. λεση 74) 76, τού, 134. Απτη. τ. Ατγην. Εά. Θεοῦ. σὺν 
δαλευση τοΒβ., λέσῃ καὶ ὠλείψη] λεσει καὶ ἀλιψη καὶ χρίσει μυρὸν 
75. καὶ ἀλείψη] -Ἑ καὶ Χρισῃ μυρὸν ζ45) γ6, 82, 93, 1ού, 134. 
καὶ ἀπονίψη κἂν χρισηΐμυρον ξ9. -ἰ' καὶ χρισὴ μαρὸν 7γ4. ἀλείψῃ] 
ἄἀλιψη 144. -Ἡ τὸ πρόσωπον τὸ ἑαυτῆς ϑ8ϊν. Οἶτορ. -Ἐ τὸ πρόσω- 
τόν σε δῖλν. Μοίᾳβα πυριϑήσεις]} επιϑηση 29: τοεριϑησὴ 30, ς4» 
55) (6, ς8, 74, γ6; τού, 120, 134. (241. ἐκ οοττ.) ΑἸά, ΑἸεχ. τσερι- 

τΈ . 

εἶπε δὲ αὐτῇ ἢ 

ὁ μὴ ζητήσω] αὶ μὴ εὐρω 441. ΑἸεχ." 

Καὶ γῦν ἐχὶ} καὶ ιδὲ. 

τῶν χριϑῶν) ἀπὸ τῶν χριϑὼν Ατγῃ. 1. Ατῃ. Εά. -Ἐ αὐτῷ 
΄ [ω . . φῷ - 

ταύτῃ τῇ νυκτί )} ργαιπηϊτῖ. καὶ σοϑ. ἐν τῇ νυχτὶ ταύτῃ 

εἰ 
ἐὼς 8 

κὰν αἰ 
-..»» 



ΡΟ 

κΕῷ. Μ]. 

4. 

10. 

Ύ Θ. 

ἀλείψῃ, χαὶ ̓ περιϑήσεις τὸν ἱματισμόν σου, ἐπὶ σὲ; καὶ ἀναξῆσῃ ἐ ἐπὶ τὸν ἅλω" μὴ γνωρισϑῇς τῷ 

ὠδὲ ἕ ἕως τὰ συγτελέσαι αὐτὸν τῷ φαγεῖν χαὶ “αιεῖν; 

αὐτῆς... Καὶ ἔφαγε Βοὸζ χαὶ ἔπιε, χαὶ ἡγαϑύνδη ἡ ῇ καρδία αὐτῶ, καὶ ἦλϑε χοιμηϑῆναι ἐν με- 

ρίδι. τῆς ςοιξῆς- ἡ δὲ ἦλθεν ἐν τρυφῇ, χαὶ ἀπεκάλυψε τὰ πρὸς ποδῶν αὖτϑ. Ἐγένετο δὲ ἐ ἐν τῷ 
μεσονυχτίῳ χαὶ ἐξέςη ὃ ἀνὴρ, χαὶ ἐταράχϑὴη, χαὶ ἰδὲ γυνὴ χοιμᾶται ὩΣ ποδῶν αὐτϑ. Εἶδε 
δὲ, Τίς εἶ σύ; ἡ δὲ εἶπεν, Ἐγώ εἶμι Ῥὸϑ ἡ δόλη σου, χαὶ περιξαλεῖς τὸ πτερύγιον ὁ σὲ ἐπὶ τὴν᾽ 
δόλην σου, ὅτι ἀγχιςεὺς εἶ σύ. Καὶ εἶπε Βοὸζ, Εὐλογημένη σὺ τῷ Κυρίῳ Θεῷ; ϑύγατερ, ὅ ὅτι 
ἠγάϑυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον, μὴ ππορευϑῆναί σε ὀπίσω ὑός εἶτοι 

ϑυσει 3593. οπεριϑήσεις τὸν ἡματισμόν σα ἐπὶ σὴ] ἐνδύσῃ ἐν ἵμα- 
τοις σε λαμπροτέροις δῖαν. Οἴἶτορ. ἐνδύσῃ. ἐν ἱματίοις. σε (λαμπροῖο) 
ϑίδλν. Μοΐᾳ. ἐπέμενε εμἰμαγὶ δες υρβίπιονεῖ ψυϊε. ἱματισμόν σου] 

σε ς8. ἱματισμὸν με 71. - ἐπὶ σὲ] ἐπι σεαυτὴν Χ, ΧΙ, ςϑ, γι. 

ἐπὶ σεαυτῇ τς, τό, 18, 10, 30,.44) 435) 45.» 46, ς7) 63, 64) 74) 7ς) 76, 
7, 82, 93, τού, 1οϑ, 128, 131) 134) 144, 209, 236, 241. Οομρὶ. 

ΑΙά. ΑἸεχ. Οδτ, Νὶς. ἐπὶ σεαυτῷ ς4. ἐπὶ σὲ αὐτῇ (νοϊαῖς σεαυτῇ) 
70. κα Ὅεογρ. ἀναβήσῃ] αναβησει "Κ. ἀναξηϑι τοϑ. Οομρρὶ. 

ἐπὶ τὸν ἅλω] εἰς τὸν ἅλω αὐτῷ Οεογρ. τὸν ἅλω] τον αλωγὰ ς3,. 
(:8. ἃς ἰοῖ4.) τού, 200, 236. (εῖ. Νῖς, 

ζ9, 74, 935 241.) 73. 134. τὴν αλω τοβ. Οοπιρὶ. 
ἅλω] αλωνα (γι. ἢς ἰηβ4.) γ6. 
75: 131. Ρεδετλτ, χαι 745 γ6, τοῦ, 134.᾿ 

καὶ μὴ δώσεις τῷ ᾧ ἀνδρὶ γνώσεις. Αγηι. 1. Απὴ, Ἐά, καὶ καὶ ἰ γνωρισϑῆς 

τῷ ἀνδρὶ Θδοηξ, μὴ φανῇς ἑν! ϑίαν. Οἴἶτορ. μὴ φανῇς ὠνδρὶ 51αν. 
Μοίῃ. ἕως τῇ} ὡς ἃ 11, τς, 18, 64, τοϑ, 128, 241. (ΑἸεχ.. ἕως 
τὰ -οἰεῖ»} ἕως συντελέσῃ. τὸ φαγεῖν καὶ τὸ σιεῖν αὐτῷ ΑΥὐπι, Σ.. Αση,, 

ἘΔ. ἕως τᾷ. ἃ συντελέσαι] εὡς καὶ συνετέλεσεν 7ο. ἕως τῇ συντελέσαι. 
αὐτὸν] ἕως.. συντελέσῃ. Οεοτρ,. δῖαν. Μοίᾳ. 
Οἴἶτο;». . συντελέσαι] συντελεσε .7ς. ... τῷ φαγέν} α τὰ τς, 18,: 

84) ΚΩ͂ ἴο, "4.9. 7.5 τού,.134. (241. υἱ τἰδείας, ) ΑΙοχ. 'ϑίαν,. ᾿ τῇ. 
φαγεῖν χαὶ πατεῖν] πιεῖν καὶ ἀν 11, 9) ἐΞ0 93- 

σιεῖν ογς. 
ΙΝ. ἐν τῷ ᾧ κοιμηϑῆνα!] οταν κοιμηϑηναι 20. 

αὐτὸν] ἐ ἐν τῷ. εἰσελϑεῖν αὐτὸν εἷς ὕπνον Αὐτη. τ. Αται. ἘΔ. 
μηϑὴ αὐτὸς Θεοῖς. 

Ὑνωσει 735 134. 

τὸν λᾶον 120. 

. ὅταν χοι- 
καὶ γνώσῃ] αὶ και ςΒ. Ατη. 1. Απη. Εά. 

ὅπ} ὃ Χ, ΧΙ, τό, 30, 44,.53» 56, ς7ν 58) 63, 
27, 200, 236, 3795 241. Οομημῖ. ΑΙά. Αἰκχ. ζεῖ. Νὶς: δ, 545, 30). 

64, 74» 75» 93». 1οϑ, 134. εν ες: ὅπε κοιμᾶται ἐκεῖ.) πὲ κοι- 
μᾶται" ἐκεῖ (40) τού... , ἐκεῖ Αγαῖ, τ. Αττα, Ἐά. ἐχεύσῃ] εἰσελευς-. 
σὴ τό. ελευσει 735) 93-᾿ 

κριμηκ σῇ} κοιμηϑήσει 7 "Ἢ κοιμηϑήδῃ ἐκεῖ 81δν. Οἴτορ. 

ματι ἀπαγίελῃ τ6. 
Ἑα. ἃ μέλλεις ποιῆσαι ΟΘεοτῃ. ἃ ἔχεις ποιῆσαι ϑῖαν. . 

ν. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν 18. δῖαν. Μοίῃ.. 
τὴν} καὶ εἶχεν αὐτῇ Ῥὼδ Αστη. 1. Ἄχ. Ἑὰ. 

αὐτῆς οτος καὶ. εἶπε Ῥὸϑ αὐτῇ αν. Οῇτορ. 
τᾶν ὅσον Αττι. 1. Αστῃ. ἘΔ. 81ν. Οἶτορ: 
εὐτης 11, τθ, 64, γο, 128. -Ῥ μοι 30, 6,63, γ1, 74. 76, τοῦ, 134. 

209. Απῃ. :- ᾿Απη. Ἐά. Θέεογς. δῖαν. Μοίᾳ.. 
Ἔ προς με τοϑ. ϑιαν. Οἴἶτοξ. 

πΠώνς ὅσα] 

ὅσ ἐὰν εἴπης 24:1. Νὰ μοι τρός μέ 

Ομ. ἡ -Ἑ ἐμοὶ "ΑΙ. ὅσα ἐὼν εἴπῃς ἐμοὶ, στη. ἐμοὶ ἴῃ οδαγδέξ. τιὶϊ- 
πογο, Αἴεχ. ποιήσω] ἐγὼ ποιήσω ΟΘεοτρ. . τῶτο ποιήσω δίαν. - 
Οἴτορ. 
γε Ἑλὶ γα ξίθ,1: Ῥ Ρεϑ 54. ζ9, γ45) 73) 76. 86, ς 91, ἘΡῚ 124: 

α χαὶ Ατ. 1. Αὐῃ. Εά.... τὸν ἅλω] τὴν ἀλωνα (ῆς ἱπῖτα, γό, 82.} 

τού, 124. τὴν ὅλώω 128. (ουρὶ. ἅλω] ἀλωνα (ςς. ἢς 'π σοῃ].. 

14.) 64) 209. αλλωνώ 7ς. - αὐτῇ Οεογρ. κατὰ τᾶντα] τα᾿ 
ταΐα γ45 76. ,. δα. ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ]. ὡς ἐνετείλωτο αὐ-. 
τῇ Απη. τ᾿. Ασηι. ἘΔ. -. ὡς αὐτῇ ἐνετείλατο Οεογρ.. ὑέων, ἐἹ 
ΝΠ. Καὶ ἔφαγε] κα καὶ Ἄσηι. 1. Αἴ. Ἑά.. καὶ ἔπι] Α Π, 

18, ξ4, 49, 75: 85, 93. 'καὶ ἤλϑε--τῆς φοιξῆς] καὶ: ἀπῆρεν ἐκοιμή- 
ϑη ταρα μερίδι τῆς ςοιξη ης Αγπι. -. πῇ. Εά. καὶ ἦλϑε καὶ ἐκοιμή- 
ϑη ἐν μερίδι τῆς ςοιδῃς αὐτῇ Οεογς. ἦὅλϑε] ασηλϑε τό. κοιμη-: 

ϑηναι]} τοῦ χοιμηϑηναι Χ, ΧΙ, τό, 44, ς3) 55) τό; ς7, 63, 74) 77» 

Τὴν ἄλωνα (ἢς ἰηΐγα. ξ4)- 

μὴ ἢ γνωρισϑῇς]} μη γρωρισδεις ιό,: 
᾿ς ΜΉ ἡ γνωριαϑῇς τῷ ἀνδρὶ]. 

, καὶ ἐγένετο Απὴ. τ. Ατπι. Ἐά,: Οθογρ.. 514 ν.᾿ 

: ἕως «συντελέσαι 586ν..- 

ν ΩΣ σὸ ὁ φαγεῖν καὶ τὸ. 

ἐν τῷ ὌΠ" . 

καὶ 

"τὰ Ὡρὸς ποδῶν αὐτῇ] τὰ κερὶ ποδῶν αὐτῷ: 

ΓΒεοάογες, Ω. 2. ἰὼ Ἀππιῃ. απὸ ποδῶν «μέρες. Αττα. τἰ Απη,. Ἐά:᾿ 
ὅπαν-. 

ἃ ὦ ποιήσεις] ἃ ἃ ποιήσάσα ἔση Αττὰ. τ. Αχτυν: 

Εἶπε δὲ Ῥὰϑ Σ πρὸς αὖὐ-. 

εἶχε Ῥὸϑ τῇ. Ἀενϑερῶ- 

ὅδα ὧν εἴκης} οδα εἐᾶν.- 

οσὰ ἐᾶν εἰπῆς μο 53." 

1ού, 120, 131) 134, 144, 209, 436, 237. Οοτῃρὶ. ΑἸὰ. Οἱ. Νῖς. 

ἐν μερίδι} ἐν μέρει ς8. τῆς ςοιξῆς] τῇ στυξῆς (ἢ) )ς. τῆς φοι- 
ξης ἄτο. δά Άῃ. οοπ|.} τῆς ςοιδης αὐτιὰ καὶ ἐκοιμηϑὴ ἕκές 77. ἥ δὲ 

ἦλϑεν] καὶ ηλϑὲ ῬΕϑ' «45 ς9, 74» 76ν 76, 8α, 93, τού, 134. καὶ ἀὐ- 
τὴ ἤλσε Ατη]. τ. Αἰτη. Ἐά. ἦλϑεν ἐν κρυφῇ, καὶ ἀπεκάλυψε] ηλθε 
καὶ ἀπεχαλυψε κρυφὴ Ἰ6ό. ἐν χρυφῃ}] εν 11, Χ, ΧΙ; ς, 18, 29, 

445) 55) 57) 59, 63.» 645 70) 74) 76, 82,) 93, τού, 1οϑ, 128, 1λ1) 1349 
1449 200. (πρὶ. δῖ. Νὶς, Αππη. 1. Αγπι. Εά, νοὶ 241. ΑΙεχ, 
ἀπεκάλυψε] ἐπεκαλυψε 70, 93, τού, ἐγύμνωσεν Ατ). 1. Ατηϊ. Εά, 
τὸ πρὸς ποδῶν αὐτὰ} ἀπὸ ποδῶν μέρες Αἴτῃ. τ. ΑΥπ,. Εὰ, ποδῶν 
αὐτῷ} -Ἐ και. ἐχοιμηϑη Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 20, ζ(, ςςς τό, ς8, ς9, ' 

635). 64) 70, 715.75) 84) 91.) τού, 120, 128, 134. ΑΙ4, Ασπῃ; τ. Απῃ:. 

Ἑά.᾿ 51αν. -Ἐ καὶ ἐκοιμηϑὴ ἔχεὶ τό, 44) 529. 9537 57, 200) 236, 237. 
Οδι. Νίς. -Ἐ καὶ εχαϑευδὲν 10) 1οδ, 241. ΟὐμΡ]. ΑἸεχ. , 

ΕΙΙ. α Τος. ςὐπι. 74, γ6.: Ἐγώετο δὲ] καὶ ἐγένετο δὲ 44. 
καὶ ἐξέςη} κα και 

ς8.. Αἴτι. 1. Αγην. Εἀ, Οδογῃ. -ϑ[δν. Μοίᾳ. 

18, 54) 75, 200, 841. ἀνερη 70. 
ἡ. γυνὴ ἐκοιμήθη ἈΠῸ. τ. Αγην, ἘΜ, 

"καὶ ἰδὲ Ὑυνη ἢ χοιμᾶται καὶ ἰδὲ 
ὅτι γυνὴ κοιμᾶται Οεοτς. 

κοιμιῶται] ἐκοιμᾶτο 29, 30, 56, 58, 70, ἴον 200. ΠΌΡΡΝ ΑΜ. 
ΔΛ 64... - φ 

ΟΙΧ.. Εἶπε Ὗ καὶ εἰπεν αὐτῇ φΆν 59, γ4; 73, 76, 82, 93, τοῦ, 138. 
καὶ λέγει Ατπι. α. Απη. Ἐά4. καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοὺς Οεοτς. 
πεν αὐτῇ Βοὺφ᾽ 8ϊαν. Οἴἶτορ.  ἢς, συπῃ αὐτῇ Βοὸξζ ἱπεῦ πποορ, 5ϊἍν. 
Μοί. τς εἰ σύ] σὺ τίς εἶ 74, 76. 
καὶ λέγει Απη. τ. Αγ, Ἑά. τὸ τ]ερύγιον σου} τὸ τ]ερύγιον τὸ 
ἑαυτὰ ϑῖίαν. Οἴἶγορ. ᾿ ἐγχιρεὺς} αγχιξευτὴς τς, 4. αγχιξευων 
40, 120. ΑΪή. ἀγχιρεὺς εἰ σύ] συ αγχιτευεις 54, 75» 82, 93: σὺ 
αψχισευσέες ς9.. ὠγχιεεῦ. εἶ σύ (0) τ44. 
Οεοῖρ. ὐγχιςεὺ σὺ᾿ ν μοι. ϑῖαν. οῦσθς. 
Μοίᾳ. 
ΟΣ Καὶ εἶπε] καὶ εἶχεν αὐτῇ Οεοξ. 

γημενη σοι 9Ά. εὐλογημένη εἶ σὺ Αὐταὶ τ. Ασπι. Ἐὰ. 

Θεῷ] τω Κυριω Θέὼω σε ςς, 
τῶ Θεὼ σόυ 74; γό, τού, 134. ἀπὸ τῇ Κυρίᾳ Θεξ Αὐπι. τ. Ασῃ. Ἐὰά, 

Θεβ} α 1, τό, 18, ςῳ δ4 70, 71), 7ζ,.82, 93, τοϑ, 120, τΖ8, 200, 
οϑύγατε] ϑυγατηρ (ἤς ἱπηῆ4) το. ϑύ-. 
ὅτι ἠγάϑυνας--τὸ τρῶτον] φωῖα πιμζῆατι. 

αὐκιμτὴς ἐν μεν σοἱ φμία ὄεπε ζεο θὲ σι γεγίοογ ἀἰὰπε ἐμαπὶ, που ξπα πε, »Ὡ : 

“56, 241. (περί. ΑἸοκ. 
γωτέρ (κε ὅῖαν. Οἰἶτος. 

φώφρε ῥγίσιατ Ατοδτ. . τὸ ἔλεός σου] σε το ἐλαιοὺ Ἐ1].. 
Ζ4:. 
Τὸ ἔλεος τὸ ἑαυτὶξ ϑῖν. Οἶτορ. τὸ ἔλεός σπ---τὸ τορῶτὸν] τον ἐλεὸν 
δ τὸν ἐσχᾶτον ὑπὲρ τὸν πρωτὸν ξ 44 59) 745 039 τού, 134. Τεούογεῖ, 

ᾳ. 2, ἴῃ Ἀπῖδ, Ὥς; ἀὐυλον τον ἐλέου σξ, 76: τον ἐλεον. σὰ τον. πρω- 
τον ὑπέρ τον ἜΧΕΝ 82. 
ἔσχατον) Α δζ. ὑπὲρ τὸ πρῶτον} Δ 7 5: 

τοορευϑήναι] ὑπερ τ πορευϑῆναι 71, 
ϑηναι 11, 111, Χ, ΧΙ, 29, 1οβ, 144) 241: 

σα τὸ ἑλέος 

ὑπὲρ τὸ πρῶτον, μὴ 
μὴ ὴ πὸρευϑῆναι] τὸ μὴ Ἄορευ- 

τὸἜ μη ̓ κορευϑήναι 1Φ, τ, 

30, 445 845 5 ζ6 τό, ς7, 58, 63, 64, 70, 745 789. 76. 77. 825) τόδ, 128, 
141,.1345. 2092 236, 237. ΟοἰΏρΡΙ, ΑἸά. Αἴδχ. δῖ. Νις. ὙῬμροάονεῖ, ̓ 

Ἰ. εἶτ, δαν. τὸ τορευϑήναι τὸ. τϑ τοορευϑηναὶ 120. - μὴ τορευ- 

ϑηναί σε ἀπίσω) τι μ᾽ πορευϑῆναν οπισω (16: ςοτῖ. πορευϑηναι σε)" 93: ᾿ 

σε ὀπίσω] καὶ σε 82. 

-εἶτοι ὉΪ5] εἶτε Χ; ΧΊ, αὲ 
«αἱ ὅτι ἐκ ὥπηρες ὀπισῷ Ατὰ. τ. Αὐῃ. Εά. 

νεανιῶν] γεανιδὼν ς3.. νεανιῶν ἑτέρων" ς ς. 
40.. ςξν' ςό, (8, 63, γι) 1Ζ0. ΑἸ. - ὖοι 1. 18, 59) ό4, γο, γὰ, γ6ν, 

82, 93, τού; 134. ὥρπιρὶ. (αι. Νίς. ἤτι 43. εἶτοι τ]ωχὸς] ἥἧτοε 

Καὶ ἔςαι ἐν τῷ κοιμηϑῆναι αὐτὸν, χαὶ. 

γνώση τὸν τόπον ὅπε χοιμᾶται ἐκεῖ, καὶ ἐλεύσῃ χαὶ ἀποκαλύψεις τὰ πρὸς “ποδῶν σῦτε; χαὶ χοί-- 
μηϑήσῃ, “χαὶ αὐτὸς ἀπαγ[ελεῖ σοι ἃ ποιήσεις. Εἶπε δὲ Ῥϑϑ πρὸς αὐτὴν, Πάντὰ ὅσα ἂν εἰπης᾽ 

᾿ς “φοιήΐσω. Καὶ χατέξη εἰς τὸν ἅλω, χαὶ ἐποίησε χατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ ἡ πενϑερὰ 

᾿ ξέρη) ἐξανεςη 11, - 

καὶ εἶν᾿ 

ἡ δὲ εἶπεν) καὶ εἶπεν Χ, ς8.. 

σὺ ὠγχιςεύς βου εἶ 

ἀγχιρεὺς σὺ εἶ 8[αν.- 

Εὐλογημένη. σὺ] Ευλο.-- 

σὺ τῷ Κυρίῳ. 

'τῷ Κυρίῳ Θε2] Κυριω τωθΘεὼ 63. Κυριώ" 

ΑἸεχ.. ρῥγαπηῖτ, σὺ ΑΥπι. 1. Αστη. Ἐὰ, τὸ ἔλεος τάτο σε Οεοτς.. 

3 τὸ ἔλεός σξᾷ τὸ] τὸν ἔλεον σε τοῦ 7ς. τὸ 



Ὲ ἘῸΟ ΎΥ Ὁ. 

τὸ ἔλεος αὖτϑ. μετὰ τῶν ζώντων χἀὶ μετὰ τῶν τεϑνηχύτων' χαὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμίν, Ἐγγίξει ἡμῖν 
ὁ ἀγὴρ, ἐκ τῶν ἀγχιςευόντων ἡμῖν ἐςξι. Καὶ εἶπε ῬδΝ πρὸς τὴν πεν ϑεραν αὐτῆς, Καί γε ὅτι 21... 

εἶπε πρὸς μὲ, Μετὰ τῶν χορασίων τῶν. ἐμῶν “πσροσχολλήϑητι, ἕως ἂν τελέσωσιν ὅλον μὴ ἀμητὸν 
ὃς ὑπάρχει μοι. Καὶ εἶπε Νωεμὶν πτρὸς Ῥδν τὴν γύμφην αὐτῆς, Αγαᾶνον ϑύγατερ, ὅτι ἐξηλ-- 92, 

ρο . 5 “ι᾿ "» 9 3. γι ,΄ 3 Ὃς. » 

ες μετὰ τῶν κορασίων αὐτὸ, χαὶ οὐχ ἀπαντήσονται σοὶ ἐν ἀγρῷ ετέρῳ. Καὶ προσέχολλήϑη 
ΓΙ ; »μ“ δῷ : ᾿ Ν . Ἂν, “ "“ ΟΝ ῥῶ 

Ῥὲν τοῖς. χορασίοις τῇ Βοὸζ τϑ' συλλέγειν, ἕως τῇ συντελέσαι! τὸν ϑερισμὸν τῶν χριϑῶν «ἀὶ τῶν 
“πυρῶν. 

ΚΑΙ ἐχάϑισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὑτῆς" εἶπε δὲ αὐτῇ Νωεμὶν ἡ πενθερὰ αὐτῆς, Θύγάτερ, ἐξ τ. 

ΚΕΦ. ἢ. 

28. 

ΚΕΦ. 
ΠῚ. 

᾿, »’ 5. ».’ Ψ ῸῸ  ῃ’ ΄ Ε Ν  “ 5. Ν δ ΄ «ΕἸ... ἘΠῚ ΝΝ κ᾿ μὴ ζητήσω σοι ἀνάπαυσιν, ἵνα εὖ γένηταί σοι; Ἑαὶ γῦν ὀχὶ Βοὸζ γνώριμος ἡμῶν, ὃ ἧς μετὰ τῶν 2. 
ῬΦ )2 "ΑΝ ρ ΄- ἰγ ρὸ φ ΄ ἰϑὲ ξ΄ Ν Ν ’ ", χορασίων αὐτὰ; ἰδὲ αὐτὸς λιχμᾷ τὸν ἅλωνα τῶν χριϑῶν ταύτῃ τῇ γυχτί, Σὺ δὲ λᾶσῃ, χαὶ 3. 

ὅτι οὐκ} και “εκ 30. ἐγκατέλιπε] εκκα]ελείπε 7ς, 93. " ἐγκατε- 
λεῖπε 144.- τὸ ἔλεος] τὸν ἔλεον ξ4, 74) 76, 93, τού, 134. τὸ ελεὸν 
9. τὸ ἔλεος αὐτε] χάριν αὐτῷὸἪ ΑἸ. 1. Αγ). Ἐά. αὐτὲ] 

αὐτῷ ΑΙεχ. 

τῶν Απη. τ. Ατπῦ. Ἑ4ά. ζώντων] φονέων 93. καὶ μετὰ] , και 
70. τεθνηκότων} τεϑνεοτων 30. αὐτῇ] αὐτητὴ γς. κα Οεοτρ. 
Νωεμὶν 451] Νοεμμεῖς (ἴητὰ Νοεμμει) το. Νοομεῖιν (ῆς ν. 22.) ςξ. 
Νοεμεῖν ΑἸά. Νοοεμὶν. Οεοῖ. Ἐγγίζει] ἐγίιζη γς.. Ἐγγί- 
ἔξει ἡμῖν] α ςς. ἐγγίζες ὑμῖν ΔΙά. Ἐγγίζει ἡμῖν ὃ ἀνὴρ] ἐγγὺς 

ἐφὶν ὁ ἀνὴρ εἰς ἡμῶς Αττα. τ. Αππη. ΕΔ. -ἐγγὺς ἐρὶν ὁ ἀνὴρ Οεοτξ. 
- ὅτος 5ϊαν. Οἶτγος. ὠγχιςεύων ἐςὶν ἡμῖν ὁ ἀνὴρ ἔτος ϑίῖδν. Μοίῃ.. 
ὁ. ἀνὴρ] ὁ ἀνήρ; (80) τό. -ἶκ τῶν ὠγχίς. ἡμῖν ἔρι] ρταηγίεῖ. καὶ 
Οεογρ. καὶ ἑςὶν ἐκ τῶν᾽ ὠχιςευόντων ἡμῶν δῖΔν. ἀγχιρεθόντων] 
αγχίφεξοντων. (ἢς ρυπᾶο Πρπαῖυν β, εἰ δάει ταῦ υ- ἴῃ ΤΊΔΥΡΊΩΣ ἃ. 
Ρηϊπα πιδηι}.) 75. 

ΑΙεχ. ἡμῖν ἐςε.} ἡμῖν ἐξι; (Π0) τ6. 
. ΧΧΙ. Καὶ εἶπε Ῥὴ3] εἶπε Ῥὸϑ᾽ Οεοιξ. 

αὐτῆς] κα γι. τῇ τπενδέρᾳ αὐτῆς Ἀπὴ, 1. Απη. Ἐάὰ. Οεοῖρ.. ψεν»- 
ϑερῶν]} πενϑερα 75. 

λιῦτι 58, 77. καὶ οτι 74. 
εἰπε μοι Ατπι. τ. Αγῃι. Ἐά. καὶ εἶπε μοι Θεοῖρ. καί μοι γε εἶπε 
δῖαν. τρὸς μὲ], 545» ζ9,.74ν,.93. ΤΒεοάογει. ἰὰ Οἵ. ΝΙς, 
Μετὰ τῶν---πρροσκολλήϑητι) παροσχολληϑῆναι μετὰ τῶν κορασίων μου 
Οεορ. πρὸς τὰ παιδάριά με προσμένε ϑῖαν. 
10) 108, 241. ΟΟπιρὶ. ΑἸεχ. κορασίων τῶν ἐμῶν] κορασίων μα τό, 
445 575.77ν 131) 236,.237. Απη. ΕΔ. παιδαρίων με ς3, 54.) 7ς, 82, 
144- τῶν ἐμῶν ς8. Απῃ. 1. κορασίων τῶν ἐμῶν τοροσκολλήϑητι] 
παιδαρίων “μὰ κολληϑητι. 11. τσαιδαριων με καὶ προσχολληϑητι ξ9. ’ 
τοαιδαρίων μΒ πρὸς κολλήϑητι (0) 92. κορασίων με κολλήϑητι 
Ὑμιεοάοτεῖ. ἰοο. εἶξ, ἕως ἄν] α ἄν Αγ. τ. Αππ. Ἑά. ὅλον] 
οὗον 11. κα 19, 1τοϑ. 

57) 77» 1317 144. 200, 236, 237. (καῖ: ΝΙς. 
Ἄχ. Ἑὰ. 

τὸ ὠμητὸν τὸν ὑπάρχονϊα (ῃς) γς.. ὃς ὑπάρχει μοι] οσος οἷν νπαρ- 
ΧΡῊ μοι τό, ς7,) 779) 236. (δῖν Νίοι οσος ἂν νπαρχει μοὶ 445) 131) 
237. τὸν ὑπαρχοντὰα μοι 4, 74, 76, 82, 93, τού, 124. Ὑπεοάοτεῖ. 
ἰοου οἷξ. οσος ὑπάρχει μοι 209. ὅσον μέτρον ὑπάρχωσί μοι ΑΥπι: 1. 
Ἄσῃ. Εὰ 
ΟΧΧΙ. Καὶ εἶπε] ἐἴπε δὲ 19. Νωεμὶν] Νοομμεὶ ΑΙοχ. Νοομὶν 
εοῃς. - πρὸς “ῬΩΘ] τῦρος τὴν Ῥεϑ' 75.  ρὸς “Ῥάϑ' τὴν νύμφην 
αὐτῆς} τῇ ῬῈΘ τῇ πενϑερῷ αὐτῆς Απτη. τ. τη). Ἐά: τῇ ῬῸΝ τῇ 
γύμφη Οεοτξν ᾿Αγαϑὸν] ἀγαϑόν ἐρε Ατπι. σ. Απαὶ Ἐά, ϑύ. 
Ὑατερ} ϑυγατηρ (9. 

230, 537, 241. ΑἸεχ. (αι. ΝΊς,. ἃ τό. εὐρεϑης 53.. πορευϑὴς 131, 
14. ἧς Ατρι. τ. Απη. Εἀὰ. κορασίων) παιδαρίων 5[αυ. καὶ 
ἀκ] α καὶ (ρχΐτῃο : μδθεῖ τη. τξο. 16.) 44) ς7, 77, 131. 1447.436. Οαΐ. 
Νῖίς. οὐκ ὡπαντήσονταί σοι] καὶ συναντησασι σοι ξ47) ξ9, 82. οὐ 
φυναντίσεσι σοι ἧς. οὐ. συναντήσεσοι (ςυιπὶ σοι τερεῖίτο ἴωρτα ᾿ἴη, δ 
ελάξιῃ πιδη}}} 93. ἐ: καϊαπατήσονταί σε ΑΙ4ά, ἐκ ἀπαντήσεται τίς 
φοὲ Ατῖη. τ.. Αἄγηι. Ἑὰ,. αἰσσι ΟΘεοτρ. οὐγρῷ ἑτέρῳ] Ὑτ.- Αττη; 1. 
Ἀγ. Εά. δῖαν... ἑτέρῳ} ὡς ἐτερὼ ΧΙ]. - 
- ΧΙ, τοῖς κορωσίοις] εἰς τὰ κοράσια Ατπί. τ. πη. Ἐά.. μετὼ 
τῶν- κορασίων Οϑοτξ. τορὸς: τὰ τααιδάριο, δῖαν. τἕ Βοὺζ] α τα 
ΧΙ, γ0,,74. 108. ΑἸεχ,: θοῦ. Βοωζ γς. τῷ Βοὸζ---ϑερισμὸν} 
Ἀροξ φωχλεγειν. ἐς. οὐ. συνεζελεσαν. τον δέθισμον 54. «τῇ Βοὸζ τῷ} 

μετὼ τῶν---τεϑνηκότων] ἀπὸ ζώντων καὶ ἀπὸ τεϑνηκόε. 

δι καστ ἐς Ἔς ἃ 
πρὸς τὴν τενϑερᾶν ᾿ 

Καί γε ὅτι] καὶ γεετι τό, ζ2, ς7, 131) 144. 
36. (δι. ΝΙς. τί 44. “καὶ, τι οτι 54, 49, 74, "6, 93» τού, 134-. 

Καί γε ὅτι εἶπε “πρὸς μὲ] ὄντως ἐρίν." 

Ν ΄ ᾿ 'κορασίων]) παιδαρίων. 

ως Ἁ 3 » 
λον τὸν ἀμητὸν] τὸν ἄμῆτον ὁλον τό, 44, 53)" 

τὰς. ἀμητὲς ΑπῺ. 1.. 
τὸν ὠμητὸν ὃς ὑπάρχει] τον αγρον τον υπαρχονταὰ 0." 

ἐξηλϑὲες] ἐπορευϑης Πν τς; 18, 19) 44:. 
52, 545 57, 64) 70; 74) 73» 76, 775 82, 939 τού, 108, 148, 134, 200). 

ἤπε τὸ υἴζόφὺς 1], τς, 18, (9, 64. 82, 93) 128, 241. Γ(οπρὶ. 
συλλέγειν] μαρεῖ τὰ ἷἰπ οἰιδγαξξ, σηΐποτε ΑἸεχ. συλλέγειν ςαχύας 
Ατπι. 1. Ασηῃ, ἘΔ, τὰ συλλέγειν ἑαυτῇ Οφοῖς. συλλέξασα ςαχύας 
ϑίαν. Οὐἶτορ. τῇ συλλέγειν (ςαχύας) ϑ8ϊν. Μοίᾳ. συλλέγειν} 
λεγεῖν (οοττ. συλλέγει») 75. ἕως τῷ ἕωσοῦ (0) τοό. ἕως τῷ 

τε. 

συντελέσαι! εως οὐ συντέλεσαι 11. ες οἱ συνετελεσεν τ΄ς, 18, 64, 70,. 
128, 341. ΑΙεχ. ἑὼς συνετέλεσε το. (ΟΠΊΡΙ. εὡς οὐ συνετ 
74, 75) 76, 93. εωὡς οὐ συνετελεσε τοαῦϊα 82. κ τὰ τοϑ. 
συγτελέσαν 134. ἕως συνετελέσϑη ϑίαν, 
(29. υτ νἱάεῖιιτ.) συνετέλεσαν τοό. τὸν ϑερίσμὸν] τον ἄριϑμον 
59. ὁ θερισμὸς διλν. καὶ τῶν τυρῶν] καὶ τα ϑερισμιε τῶν τυρων 
19. καὶ τὸν ϑέρισμον των πυρὼν ς8, τοβ, 241. ΟΟΠΊΡΙ, Αἰεχ. Ασπι. Σ. 
Ατπι. Ἐἀ. α χαὶ 236. Ἂς: ΣΝ... 

ἕως αὶ 
συντελέσαι] τελεσαι ΧΙ. 

σαν 9). 

οἃς ἐκώϑισεν] ἐκαϑησεν γο. Οοπιρὶ. . μετὰ τῆς πενϑερῶΣ} μητα. 
τὴν τσενϑεραν 93. αὐτῆς 1} αὐτῆς ΑἸοχ, 
Οοπιρὶ. καὶ λέγες" Απῃ. τ: Αστι. Ἐά. 
εἰπε δὲ Νοομμιν τη νυμφὴ αὐτῆς 241. εἶπεν δὲ Νυοομμεὶ τῇ νύμφῃ αὖ- 
τῆς ΑἸεχ, καὶ εἶπε" Νοοεμὶν ἡ πενϑερὼ αὐτῆς Θεοτρ. 
χαὶ εἰπε τῇ ῬῈΝ 9) 0, 75) 82) 93. κα αὐτῇ 70. 
745 76, 124... αὐτῇ Νωεμὶν] Νοεμμὶν αὐυτη͵ 18. 
τποενϑερῶ αὐτῆς}- τὴ ῬεΞ' τού. 
τὐενϑερὼ αὐτῆς] ἡ αὐτῆς πενϑερα το. λα 7ι:. οΘύγατερ) ϑυγάτερ 
μὰ τς, 64. δῖαν. ΟἷἾτορ. γὺν ἐγω 82. -Ἐ μα ἰπῖεῦ Ὠησοβ ϑῖαν. Μοί. 

αὐτῇ] τη Ῥεϑ' 

. Νωεμὶν] ΝΜοομεῖν 53... .8'Ἡ. ἢ" 

- εἶπε δὲ]. καὶ ἔἶπεν. 
εἶπε δὲ--πενϑερὰ αὐτης] 

εἶπε δὲ αὐτῇ] : 

αὐτῇ Νωεμὶν ἡ. 

" ᾿ να; - 

-᾿-᾿ 

Θύγατερ, οὐ μὴ] νυν ϑυγατερ νυν ἐγὼ οὐ μὴ 74, γό, 134. ἔς, δπς. 
γὺν ἰξουμάο, το6. εἰ μὴ] α τς, 64. μγαθπιῖκτ, γὺν ἐγὼ ζ(, ζο, )ζ, 
93. λ ἀπῇ, τ᾿. Αππ. Ἐά. : 
γὺὴν ἐχ εὕρω Οεογρ. ἀνάπαυσιν] εἰς ἀαναπαυσιν τοῦ. 
σο!} εὖ σοι! γένηται 18, ς4, ς9, 85, 93. ϑἴαν. 
γένηταί σοι] σι γενοιται 7ς.᾿ ἌΝ 

11 Καὶ νῦν] καὶ ιδὰ νυν 74, γό, 124. 

ἢ» . εὖ γένηταί 
εὖ “γένοιτο σοι 8, 

545) 59, 73» 82, 93. Θεοῦ. καὶ ἰδὲ νῦν: ἀχὶ (Ης) τοῦ. - ἐχ}] ἐχ 
δ΄ιις, 64, τοϑ. ἐχὶ Βοὸζ] Ττ, 8ῖαν. Μοίᾳ. γνώριμος] γνωρη- 
μος 131. γνώριμος ἡμῶν] γνωριμος ἡμῖν τό, ς4, εϑ, το, 63,.74ν 74, 76, 82, 93) τού, 120, 134. (πιρΡὶ. γνώριμος ἡμῶν ἐρὶν Ατηι, τ 
Απω: ἘΔ. γνώριμος ἐρὶν ἡμῶν Οεοτβ. γνώριμος ἐγὶν ἡμῖν ϑ8[αν. 
Οἴἶτορ. ὀγχισεύων ἡμῖν ϑιαν. Μο. οὗ ἧς] ὃ ἦσϑα κ4) 9, 7» 
76, 82: 93, τού, 134. καὶ ἦσϑα γ4ᾳ. 8 ἧς---αὐτῷ] ἔ αὐτὴ μετὰ τῶν 
κορασίων αὐτῷ ἧς σὺ Θεοῖρ. ὃ μετὰ τῶν κορασίων αὐτῷ ἧς ϑ1αν. 
ἰδὲ αὐτὸς} ΤΥ. τ6. καὶ νυν ιδὲ αὐτος 54) 59, 74) 755 82, 93, τού, 
134: καὶ γὺν ἰδ γ6. καὶ αὐτὸς Θεοτρ. καὶ ἰδ νυνὶ αὐτὸς 5ἷαν: 
Οἴἶγορ. λικμᾷ]} συντιϑησὶ Χ, ΧΙ, 29, 30, ς ς, τό, (ςβ8. πιατρ. υξ 
ἘΔ.) 63, 71) 74, 76, τ324. συντηϑῆσι τοό. συνῆντίϑησι (8, ἀυοθυΐ 
Ρυπέτ!8 “υρτὰ η ρΡοῇβ.) 12οθ. τὸν ἅλωνα] -- αὐτὰ ς3. τὴν ὥλῶνγρν 
545) 59, 74, 79, ιοῦ, 134. τὴν ἀλωνᾷ αὐτὰ 82, 93. ἐν τῷ ἅλωνι 
ϑ.ν. 
Θεοῖρ. ταύτῃ τῇ νυκτί ]} ργαπηῖτῖ. καὶ τοϑ. ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ 
Αττα. 1. Ασην, Ἐά. ταύτῃ τῇ νυκτί. Σὺ δὲ λέσῃ καὶ ὀλείψη] καὶ 
ταντὴ τὴ νυχτι σὺ δελευση καὶ αλιζψες το. 

. ΜΠ. Σὺ δὲ λέσῃ] καὶ λεση Χ, ΧΙ, 30, ςς, ςό.. σὺ δὲ καὶ λεση; 
63. καὶ συ. λεσὴ 74) γ6, τού, 134. Απη. τ. Αγ. Ἐά, ΟΘεοῦρ. συ 
δάλευση το8., λέσῃ καὶ ἀλείψῃ} λέσει καὶ ἀλιψη καὶ Χρίσει μυρὸν 
)ς. καὶ ἀλείψῃ] -Ὁ καὶ χρισῃ μύρον τ4, γ6, 842, 93» 1ού, 134. 
καὶ ἀπονίψη κάι χρισηΐμυρον ξ9. -Ὁ καὶ χριση μᾶρον γ4. ἀλείψῃ} 
αλιψη 144. -Ἐ τὸ πρόσωπον τὸ ἑαυτὴς ϑἷδᾶν. Οἴἶτορ. -Ἡ τὸ πρόσω- 
πόν σε δῖαν. Μοίῇ. ποεριϑήσεις] ἐπιϑηση 20: τεριϑησή 30, ς4,) 
55) (6, ς8, γ4, γό; τού, 120, 134. (241. εκ ςοττ.) ΑἸά, Αἴεχ.᾿ σερι- 

εἐ μὴ φητήσω] 5 μὴ εὐρω 241. ΑἸεχ," 

Καὶ γὺν ἐχὶ] καὶ δα. 

τῶν κριϑῶν] ὠπὸ τῶν κριϑῶν Αττη. Σ. Αγ). Εά. -Ἐ αὐτῷ, 



ΡΟ 

ΚΕΦ. Π|.ὄ 

4. ὠδὲ ἕ ἕως τῇ συγτελέσαι αὐτὸν τᾶ φαγεῖν χαὶ. “σιεῖν; 

10. 

“Οοπρρὶ. ̓ -Ἑ ἐμοὶ ΓΑΙΔ, 

ΎΥ 6. 

ἀλείψῃ, χαὶ περιδήσεις τὸν ἱματισμόν σου, ἐπὶ σὲ; χαὶ ἀναξῆσῃ ἐ ἐπὶ τὸν ἅλω" μὴ γνωρισϑῇς τ τῷ 

“Φιήῆσω. 

αὐτῆς. Καὶ ἔφαγε Βοοζ χαὶ ἔσιε,. καὶ. ἡγαϑύνδη ἡ ἢ καρδία αὖτ, χαὶ ἦλϑε ̓χοιμηϑῆναι ἐν με- 

ρίδι.΄ τῆς ςοιξῆς" ἡ δὲ ἦλϑεν ἐν χρυφῇ, “χαὶ ἀπεκάλυψε τὰ πρὸς ποδῶν αὐτ. “Ἐγένετο δὲ ἐν. τῷ 
μεσονυχτίῳ χαὶ ἐξέςη ὃ ἀνὴρ, χαὶ ἐταράχϑη, χαὶ ἰδὲ γυνὴ χοιβᾶται πρὸς ποδῶν αὐτξ. Εἶπε 
δὲ, τίς εἶ σύ; ἡ δὲ εἶπεν, Ἐγώ εἶμι Ῥὸϑ καὶ δόλη σου, χαὶ περιδαλεῖς τὸ πτερύγιόν ὁ σὰ ἐπὶ τὴν᾽ 

δόλην σου, ὅτι ἀγχιςεὺς εἶ σύ. Καὶ εἶπε Βοδξ, Εὐλογημένη σὺ τῷ Κυρίῳ Θεῷ; ϑύγατεῤ, ὅ ὅτι" 
ἠγάϑυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον, μὴ πορευϑῆναί σε ὀπίσω ὑξαν ον; εἶτοι 

ϑησει 7.993. περιϑήσεις τὸν ἱματισμόν σᾳ ἐπὶ σὲ] ἐνδύσῃ ἐν ἱμα- 
τοις σε λαμπροτέροις ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐνδύσῃ. ἐν ἱματίοις σε (λαμπροῖς) 
δῖαν. Μοίᾳ. ἐπάμενε εμίμαγί δες το βἰπιεπιὶς γυϊν. ἱματισμιόν σου) 
λ σε ς8. «μάτισμον μὲ 71. - ἐπὶ σὲ] ἐπι σεαυτὴν Χ, ΧΙ, ςϑ, 71. 

ἐπι σεαντῃ τς, τό, 18, 10, 30) 44) 43) 55» φύ, ς7,) 63, 64,74) 7:5). 76, 
»»79 82, 93; τού, 1ο8, 128, 131) 134) 144, 209, 236, 241. Οὐρὶ. 

ΑΙ4. ΑἸεχ. (αι. Νίς. ἐπὶ σεαυτῷ ς4. ἐπὶ σὲ αὐτῇ (νοϊυϊε σεαυτῇ) 
70. α Ὅερτξ. ἀναβήσῃ] αναβησει 7ξ. αναῦηϑι τοϑ. Οοπιρὶ. 
ἐπὶ τὸν ἅλω] εἰς τὸν ἅλω αὐτῷ Οοοτρ. - τὸν ἅλω] τον ἀλωνα ς3»" 
(:8. ἂς ἰη14.) τού, 209, 236. (δῖ. Νῖςο. 
ξ0, 74, 93» 241.) 25, 134. τὴν αλω 108. (ὐοπιρί. τον. λᾶον 120. 
ἅλω] ἀλωνα (γι. ἢς Ἰηῖτ4.) γό. 

78 131. Ὀγαττε, καὶ 74,.γό;, τού, 134. 
χαὶ μὴ δώσεις τῷ ᾧ ἀνδρὶ γνώσεις Αγηι. 1. Απη. Ἐάν καὶ καὶ ἑ γνωρισϑὴς 
τῷ ᾧ ἀνδρὶ Θερηξ, μῆ. φανῇς ἑνὶ ϑίδν. Οἷἶγορ. μὴ᾽ φανῆς ἀνδρὶ ϑίαν. 

Μοίᾳ. ἕως 18] εὡς καὶ 11, τς, 18, 64; τοϑ, 128, 241. ΑΙοχ.. ἕως 
τα--ὠ ε»} ἕως συντελέσῃ. τὸ φαγεῖν καὶ τὸ ποιεῖν αὐτὶ Αττῃ, 1.. Αἄσηι. 
ἙΔ. ἕως τῷ συντελέσαι] εὡς καὶ συνετέλεσεν γ0.. 
αὐτὸν] (ἕως.. συντελέσῃ. εοτς;. δῖαν. Μοίᾳ. 
Οἴπο»». . συντελέσαι! συντελεσε .} ς.- ... φῇ φαγεῖν) τα τς, 18.. 
ζ4) ΟΣ ἴο, γ4. 755 1ού,.134. (241. υἱ ταβείαν. ) ΑΙοχ.. δῖαν, τ. 

σὴ Ἐν καὶ τὸ. φαγεῖν χαὶ παιεῖν} τσίειν καὶ βαγδν ἿΙ, ξ9) 8579 93. 
αιεῖν ἄάθογ. 

ΙΝ. ἐν τῷ ᾧ κοιμηϑῆνα!] οταν κοιμηϑηναι 20. 
αὐτὸν] ἐν τῷ. ἘΆΕΟ ΤΣ αὐτὸν εἷς ὕπνον Ατῃ. τ. Αἴ. ἘΠ᾽ 

μηϑῇ αὐτὸς (εος. 

Ὑνωσει 755 134. 

. ὅπαν ΧοΙ- 

64; 745 75. 93».108, 134- ἐνὼ ξξς. ὅπα ἐριματοι ἔχει ] πὰ κοι- 
μᾶταιν ἐκεῖ ((9) τού., α ἐκεῖ γῆι. τ, Αττη. Ἐά4. ἐἐχεύσῃ!] εἰσελευ- 
ση τό. ελευσει 73) 93-᾿ 

γέλε) ἀπαγίελῃ τό. 

Ἐά. ἃ μέλλεις ποιῆσαι Οεοτᾳ. ἃ ἔχεις ποιῆσαι ϑίαν. . . 

ν. Εἶπε δὲ] καρ εἰπεν 18. δῖαν. Μοῖ.. Εἶπε, δὲ Ῥὰϑ. Σ πρὸς αὐ-. 
τὴν} καὶ εἶχεν αὐτῇ ῬὼΝ Απτη. 1. Ἄπη. ἙἘὰ. εἶχε Ῥὸϑ Τῇ. ἀινϑερῷ: 

αὐτῆς δος. καὶ. εἶπε ῬΟϑ' αὐτῇ ϑιαν. Οῇτορ. 
τᾶν ὅσον Αἴζη. 1. Ασῃ. ΕΔ. ὅ8ϊαν. Οἶτορ. 

εὐτὴς 11, τ8, 64, γο, 128. -Ἡ μοι 10, ςό, 63, 71, 74, .76,. τού, 134: 

Πάντα ὅοα) 

309. Απῃ. 1. ᾿Αστ. Ἐά. Οθογρ. δίαν. Μοίᾳ.. οσᾶὰ ἐὰν εἰπῇς βοι 43." 
Ἔ προς με τοϑ. ϑ[αν. Οἴἶτοξ. ὅσ ἐὰν εἴπης 24ι. τ μοι τρός μὲ 

ὅσα. ἰὰν εἴπῃς ἐμοὶ, σαι. ἐμοὶ ἴῃ οΒαγαέϊ. τηϊ- 
πόζα, Αἴεχ. 

Οἰζορ. ᾿ 

νἹ- Ἰξωι αν θ: Ῥ Ῥεϑ 54. ξο, 745 73» γ6, 8, 93» τού, 1342 
α καὶ τω). 1. Αγ Εά. ... τὸν ἄλω] τὴν ἀλωνα (ῆς ᾿πῖτα, γ6, 82.) 

τού, 1324. τὴν ἅλω 128. ΟὐτΡ. ἄλω] ἀλωναὰ (ςς. ἢς ἵπ σοῃ].. 
14.) 62, 299ς. αλλωνα )ς. -Ἐ αὐτῷ Οεογρ. κατὰ πάντα] τα 

ταῦϊα γ4,) 76. ,. ἀεαζ. ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ]. ὡς ἐνετείλατο αὐ-. 
τῇ Ατην. :. Ασηϊ. ἘΔ. -. ὡς αὐτῇ ἐνετείλατο Οεογρι. 

ΝΠ. Καὶ ἔφαγε] « καὶ “Δεη. ι. Αγ. Ἑά.. καὶ ΓΝ Πρ, 

18, ς4) 59, γι 82, 93. και ἱ ἤλαε---τῆς ςοιδῆς] καὶ. ἐπῆρεν ἐκοιμή-- 

ϑη παρὰ Σ μερίδι τῆς ςοιδ ἢ ἧς Αγπη. σ᾿ Αὐω. ΕἘά, καὶ ἦλϑε καὶ ἐκοιμή- 

ϑη ἐν μερίδι τῆς ςοιδῆς αὐτῷ Οεο. ἦλ9ε] εἰσηλϑὲ τό. καιμη- 
ϑῆνα!] τοῦ χοιμηϑηναι Χ, ΧΙ, τό, 44) 53» 54) οό; ς7, 63, 74, 77» 

τὴν ἀλωνα (ἢς ἰηΐγα, ξ4)" 

μὴ Ἢ Ὑνωρισϑῇς] μὴ γνωρισϑεις τό,: 
.ς ΜῈ ἡ γνωριαϑῇς τῷ ἀνδρὶ]. 

. ἕως τῷ συντελέσαι. 

. . ἕως. «συντελέσαι 8ῖαν.. 

ἐν τῷ ἢ κοιμηϑῆναι . 

καὶ γνώσῃ] αὶ καὶ ςθ. Ατηι. τ. Απη. Βά. καὶ: 
ὅπ} ὃ Χ, ΧΙ, τό, 30, 44,.ξ3, τό, ςγ,.ς8, 63, 

γ7ν 209, 236, 2379) 241. Οοπμμὶ. ΑΙ. ἍΕΣ: ζει. Νὶς, " -8 545 ξ02: 

-τὰ πρὸς ποδῶν αὐτὰ] τῶ περὶ ποδῶν αὐτξ. 
ἜΒεοβοσει, Ὁ. 2. ἴθ Ἀππῃ. πὸ ποδῶν μέρες. (Ἀπ. τς Απῃ." Ἑά." 
κοιμηϑήσ(»] κοιμηϑησέε 7 75-. κοιμηϑήδῃ ἐ ἐκεῖ δῖαν. Οῇτορ. ἅπανγ-. 

ᾶ ᾧ ποιήσεις] ἃ ἃ ἐ ποιήσάσα ἴ ἐσ Αττὴ. 1. Ατσγλ.: 

ὅδα ὧν εἴπῃς] οζῶ εᾶν- 

ποιήσω] ἐγὼ τοοιήσω ΟΘέεοτρ. . τῶτο πωρία 5ἰλν.. 

τού, 120, 131») 134) 1445) 200, 216, 237. Οομρὶ. ΑἸά. Οἱ. Νὶς. 

ἐν μερίδι] ἐν μέρει ς8. τῆς ςοιδῆς] τῇ στυθδῆς (Π0) )ς. τῆς φοι- 
δῆς ὅς. δά Άη. οοπ).} τῆς ςοιδης αὐτὰ καὶ ἐκοιμηϑη ἔχει 7. ἡ δὲ 
ἤλλεν] καὶ ἡλϑὲε Ρ55. 45 ς9, 745) 7ς, 76, 82, 93, τοῦ, 124. καὶ ἀύ- 
τὴ ἦλσε Ατγ. 1. Αττη. Ἐά, ἦλϑεν ἐν κρυφῇ, καὶ ὠπεχάλυψε] ηλθε 
καὶ ἀπεχάλυψε κρυφὴ τό. ἐν χρυφῃ} κεν Π, Χ, ΧΙ; τς» 18, 29, 

445) 55» 57) 49, 63, 647 70, 74) γ6, 82, 93, τού, τοϑ, 128, 131») 139 
1447 200. Οομρ]. δι. Νῖς, Αστη. τ. Ασηι. Ἑά4. κρυδῇ 241. ΑἸεχι 
ἀπεκάλυψε] ἐπεκαλυψε 70, 93» τοό. ἐγύμνωσεν Αττῃ. 1. Αγ. Ἐά, 
τὰ πρὸς τοοδῶν αὐτῷ ἀπὸ ποδῶν μέρες Αἴπι. 1. Αὐτὴ. ἘΔ. κοδῶν 
αὐτὰ} “Ἐ καὶ ἐκοιμηϑη Χ, ΧΙ, τἰς, 18, 29, 40, ς4, ἐςς τό, ςβ, ς9, 

63, 64. 70, 715,.7..) 85, 93) τού, 120, 128, 134. ΑἸά, Αγ, :. Ἀπῃ:. 

Ἑά. 8ιαν, -Ἑ κἂι ἐκοιμηϑη ἔχει τό, 44) 429. 53γ.57ν 200, 236, 337. 
Οδῖ. Νίς. -- και “καϑευδὲν 10) 1οδ, 241. (οπρὶ. ΑΙεχ. ᾿ 

ΟΕ ὟΤΙΙ. α Τοῖ. οὐπι. γ4, γό." 

καὶ ἐξέςη}] κα και 
ς8.. Αἴτι. 1. Αγπι. Ἐά, Οδογρ. -ϑ[δν. Μοίᾳ. 

18, 4545 75. 300, 841. ἀγερη 70. 
ἡ. γυνὴ ἐκοιμήθη Απη. 1. Αγαι. Βα, ὅτι γυνὴ κοιμᾶται Θεοτᾷ. 
κοιμῶταν) ἐχοίματο 29, 30, 56, 8, 7 ἴξὸ, 200. ΘολΙρὶ: ΑΙΔ. 
Λ' 64... ΝΝ ᾿ 

ΟἾΧΟ. Εἶπε ἈΊ καὶ εἰπὲν αὐτῇ 54» 49, γ4; 7, γ6, 82, 93» τού, 138. 

καὶ λέγει Αττη. 1. Απ. Ἐά, καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοὺς Οεοης. καὶ εἷ- 

πεν αὐτῇ Βοὺς 8[αν. ΟἸΒΌΡῚ ῆς, εὐπὶ αὐτῇ ΒοὺζῚ ἸΠΓΕΓ ὉπΟΟΒ, δίαν. 

Μοΐ. 1΄ς εἶ σύ] σὺ τίς εἴ 74), γ6. 

καὶ λέγει Απη. τ. Ατηι, Εά. 
ἑαυτὰ ϑίαν. Οἴτορ. 
20, 120. ΑἸ]ά. ἀγχιρεὺς εἰ ἶ σὺ] συ αγχιτενειῖς 53, 75: 82, 93: σὺ 
αγίχιςευσέις ς9.: -ὠγχισεῦ εἶ, σύ (Π0) τ44. σὺ ἀγχιρεύς μου εἶ 
Οεοῦρ. ὠγχιςεὺ σὺ ̓Ν μοι. ϑῖαν. ἸΕΡΕ: 
Μο.. , . 
ΟΣ; Καὶ. ΠῚ καὶ εἶχεν αὐτῇ ἘΈΡΕ 

γημενη σοι 93. εὐλογημένη εἶ σὺ Αττα, τ. Αἴπι. Εά. 
Θεῷ] τω Κυριὼ Θέω σε -ςς. 
τῷ Θεὼ σόυ 74; 76, τού, 134. ἀπὸ τὰ Κυρίᾳ Θεῖ Αἴπι. τ. Ατπι. ΕΑ. 

τὸ ἀ]ερύγιον σου] τὸ τ]ερύγιαν τὸ 

συ ὺ τῷ Κυρίῳ 

Θεζ] κα τις, τό, 18, ςαῳ ὡ 70, 71) 75.8.2, 93, 1οϑ, 120; 128, 200, 
,ϑύγατῳ] ϑυγατηρ (ἔς ἰηῆα) το. ϑύ-. 
ὅτι ἠγάϑυνας---τὸ τρῶτον] φυῖα »εεξῆαν". 

οὐκίμεὴς ἐς πες οἱ φκία ὄεπε δι μι ἐγ οογ δἰαπε ἐμσηὶ, που πιαπι, ΠΣ : 

236, 24τ. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. 
γωτέρ μὰ 8ϊαν. Οἴἶτος. 

φωφηε ῥγίππαπι ΑΥαθτ. τὸ ἔλεός σου] σε το ελαιοὺ Ἐ11.. σπε τὸ ἐλεος 
541. ΑἸεκ.. Ργαπιῖε, σὺ Ατπι. 1. Αττη. Ἐά. τὸ ἕλεος τῶτο σε Οεοτς.. 
γὸ ἔλεος τὸ ἑαυτὰ ϑῖαν. Οἴτοσ. τὸ ἔλεός σπε--τὸ ὁ πρῶτὸ»] τον ἔλεὸν 

ὅδ τὸν ἐσχᾶτον ὑπὲρ τὸν πρωτον δ49 50) 7457 93, τού, 134. Τεοσοτεῖ, 

ᾳ. 2. ἴῃ διὰ, ἧς; ΒΗ; τον ἔλεον σξ, 76: τὸν ἔλεον. σα τον πρω- 
τον ὑπέρ τον ἐσχαἶον 82. 

ἔσχατον] α δξ. . ὑπὲρ τὸ τρῶτον} Ἢ 7 5: 

τοορευϑῆνα!] ὑπὲρ τῇ τορευϑῆναι 71. 
ϑήηναι 11, 111, Χ, ΧΙ, 29, τοβ, 144) 241. 

ὑπὲρ τὸ πρῶτον, μὴ 

τῇ μη πορευϑήναν 1 ςγ 18, 

30, 445 54) δ᾿ 54 τύ, ς7, 58, 63, 64, 70, 74». 759 76, 77. 82, τό, 128, 
1Ά61,.1341. 200, 236, 237. (οἰηρὶ. ΑἸά, Αἴοχ. δῖ. Νις. Τακεοάοτετ. 

1. εἶτ. 8᾽αν, τὸ πορευϑήναι 1Ὁ. τα ποορευϑηναιί 120. μὴ τορευ- 

ϑηναί σε ἀπίσω) τι μὴ πορευϑηναν οπισω (16; οοττ. πὈρευύϑηναι σ:} 03. 
οἰαὶ ὅτι ἐκ ὠπηρες ὀπίσὼ Ατὰ. τ. Αἰ. Εά.᾿ σε ὀπίσω] κ σεβ2. 

νεανιῶν} γεανιδὼν ς3.. νεάνιων ἐτερων᾽ ξ ξ. - εἴτον ὉΪ5] ἐτε Χ; ΧΙ, δος 

30, ςξ5ν 56, ςΒ, 63, 71) 150. ΑἸ. - αὖον Ὑ 6, 18, 59) 64, 70, 74, γδ, 
82, 93. τού; 134. ὥρπιρὶ. (δι. Νῖς. τι 43. εἶτοι πτωχὸς] τος 

Καὶ ἔςαι ἐν τῷ χοιμηϑῆναι αὐτὸν, χαὶ 
γνώση τὸν τόπον ὅπε χοιμᾶται ἐκεῖ, χαὶ ἐλεύσῃ χαὶ ἀποκαλύψεις τὰ πρὸς “τοδὼν ἀὐτῇ, χαὶ κοί.-. 
μηϑήση, “καὶ αὐτὸς ̓ ἀπαγελεῖ σοι ἃ ποιήσεις. Εἰπε δὲ Ῥὲϑ πρὸς αὐτὴν, Πάντα ὅσα ἂν εἴπης. 

Καὶ χατέξη εἰς τὸν ἅλω, χαὶ ἐποίησε χατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ ἡ σενϑερὰ 

᾿γϑετο δὲ] καὶ ἐγένετο δὲ 44.. 
, καὶ ἐγίνετο. Απη. τ. Ατπι. Ἐά.: Οδογρ.. 8[δν." : 

᾿ Ἐξέρη] εξανεςη 1, : 
"καὶ ἰδὲ γυνὴ ἢ χοιμάταν] καὶ ἰδὲ. 

ἡὶ δὲ εἴτε») καὶ οὐπὲν Χ,, ς8.. 

᾿ ἀγχιρεὶς) αγχιτευτης τς, 64. αγχιξένων' 

ἀγχιρεὺς σὺ -εἶ᾽ 81αν..- 

Εὐλογημένη σὺ] Ευλου. 

᾿ Τῷ ᾧ Κυρίῳ Θεῷ] Κυῤιω τωΘεω 63. Κυριωώ; 

“τὸ ἔλεός σε τὸ] τὸν ἔλεον στ τοῦ 7ς- τὸ 

᾿ μὴ ἢ πὸρευϑῆνα!] τὸ μη ἄορευ- 

ὡς Ε Ἰὼ Ἰππσασαύαι εππαίαν που πόσαπσαν παττίκπποιδιλααπα. αὶ ποτα. 

ὟΝ 



κλ 

. 78, 76, 82, 93, τού, 124. Οεογς. καὶ ἀνέςη ἡ 

ἜΝ ΡΟ 

.«ἷ͵. ψΨ .Ζ "ὦ ͵΄ “- ΜΝ ,. “ τ εκ ἋΣ δ νος “Ὁ κι , ἿΝ 
«τωχὸς εἴτοι ππλόσιος. Καὶ γὺν ϑύγατερ μὴ φοΐξξβ, πάντα ὁσὰ ἐὰν εἴπης “ποιήσω σοι" οἷδε 
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Ύ Θ. 

ΚΕΦ, της 
11, 

ἊΝ ᾿ ρΦ ᾿ν " “ Ν ΄ Ὗ ΝΣ κι »" ε Δ ϑ9ὼ 3 ; νι  » “7 53 ἢ ,: 

γᾶρ πᾶσα φυλὴ λαδ μὲ ὅτι γυνὴ δυνάμεως εἶ σύ. Καὶ γῦν ὁ ἀληϑὼς ἀγχιςεὺς ἐγώ εἶμι" χαΐ 12. 
; Ι » Ξ ΄ »μλθΡ»νν» ἃς. 3» λΧ 2 ᾿ ΄ 

γε ἐςὶν ἀγχιςεὺς ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ. Αὐλίσϑητι τὴν νύχτα, χαὶ ἐξα! τοπρωΐ ἐὰν ἀγχιςεύση σε, 
οἶννιν ᾿ ΄ 2 ΄ » “͵ἍᾳοοὌιυΨἘνΕἘΨνεοΕἔὭΣ.,. » Ζ » “Ζ ἌΕΣ ΝΣ : 

ἀγαϑόν' ἀγχιςευέτω: ἐὰν δὲ μὴ βόληται ἀγχιςεῦσαί σε, ἀγχιφεύσω σε ἐγώ; ζῇ Κύριος" χοι- 
Ν “ » κ᾿ ὦ “Ὁ εἰνν .» Ζ. ν κ᾿ » -ιιιτττ. 

μήϑητι ἕως τοπρωῖ. Καὶ ἐχοιμήϑη «ρὸς ποδῶν αὐτῷ ἕως πρωΐ" ἡ δὲ ἀνέςη τρὸ τ ἐπιγνωνχι. 
“ ν “ "Ὁ . » .ὦὦ .“,»,,ὄ 

ἄνδρα τὸν πλησίον αὐϊδ' χαὶ εἶπε Βοὺὸζ, Μὴ γνωσθήτω, ὅτι ἦλθε γυνὴ εἰς τὸν ἅλω. Καὶ εἶπεν 
“ὦ ΄ ΦΕΝ , Ξ0ὲ5β τ ΝΣ Ζ ἃ κὸ . » “Ζ αὐτῇ, Φέρε τὸ ππερίζωμα τὸ ἐπάγω σε" χαὶ ἐχράτησεν αὐτὸ, χαὶ ἐμέτρησεν δξ χριϑῶν, χαὶ ἐπέ. 
Ὡ- ν Σ» “ Ν ἔλα. » κ᾿ ν᾿ Ν ΠΝ », Ὁ ς 

ϑηχεν ἐπ᾿ αὐτὴν, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πτόλιν. Καὶ Ῥὸϑ εἰσῆλθε πρὸς τὴν πενϑερᾶν αὐτῆς" ἢ 
ρὃ ρ. φ’ 5,» » » "ἈΝ Ἃ,᾿ 3 " " 

δὲ εἶπεν αὐτῆ, Θύγατερ" χαὶ εἶπεν αὐτῇ πάντα ὅσα ἐποίησεν αὐτῇ ὁ ἀνήρ. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, Τὰ 
, : 

ρῸ ρῶ [οἱ ,᾿,᾿͵. ες "Ἥ . .7 ᾿ ἽΝ "-... ! 

Ὲξ τῶν χριϑὼν ταῦτα ἔδωχέ μοι, ὅτι εἶπε πρὸς μὲ, Μὴ ἐἰσέλϑης χενὴ πρὸς τὴν πρενϑεράγ σου, 

αἼωχὸς (4. 75. ἤτοι τῇωχὼν Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶ, εἴτοι τ]ωχὸς εἴτοι 
τλόσιος]} τωχῶν ἢ τλεσίων Ατη). 1. Απη. Ἐὰ. εἴτε τ]ωχῶν εἴτε 
πλεσίων 8[αν. εἶτοι τυλάσιος] ἢ πλέσιος (45 7ς. ητοι ὥλεσιος 
436. ἥτοι πλεσίων ΤἈεσάοτεῖ, 1]. οἷξ, 

ΧΙ. Καὶ νῦν] αὶ καὶ Οεογρ. σαντα ὅσα ἐὰν] ἀλλα πᾶν ὅσον 

δίαν. Οἷἶτορ. ὅσα ἐὰν] οσα ἂν ΧΙ, τό, 445) ς7» ξ9, 74) 7») 77» 93; 

τού, τοϑ, 131) 144, “36, 237. (οἴηρ!ὶ. (δῖ. Νὶς. ΤἬδοάοσεῖ. 1]. οἶξ, 
α ἐῶν Απη. ᾿. Ασπὶ. Εά. 
Εἀὰ. εἰπῆς προς με ς8, τοϑ. (οπρρί.. 
οἶδε] εἰδὲ τοῦ. 
τυ...) πασᾶ φυλὴ] πασα ἡ φυλὴ ΧΙ, 49. κἡὶ φυλὴ δίαν. υἱ νἹἀεῖογ, 
φυλὴ] γυνη, δἀά. 4Ὁ αἱ. πι. φυλη, ξς. 
τῷ λαξ με ὙΒοοάοτεῖ. ἱ. εἶτ, Αὐπι. τ. πῃ. Ἐά. 

γυνὴ ΧΙ. γυνὴ δυνάμεως γυνὴ γαρ δυναμεως ἢς.᾿ 
ὅτι γυνὴ] οτίι ἡ 
εἶ σύ] Τι. 51λν. 

ΧΠ. Καὶ νῦν---ἐγώ εἰμι} καὶ οτι αγχίξευς ἐγὼ εἰμι ἀληϑως γο.. 
καὶ οτι αγχίξευς ἐγὼ εἰμι!.749 76. καὶ ἐν ἀληδείᾳ ἐςὶν ὅτι ἀγχιςεὺς. 
εἰμὶ ἐγὼ δῖαν. Οὗτος. Καὶ νῦν ὁ ἐληϑῶς] καὶ οτι ἀληϑως 11], 1) 
18, το) 44). 32, 57. 59, 64, 77. 82, 093» τού, τοϑ, 128, 131,.134) 144. 
2005 2306, 237) 941. ΤΠεοάοτεῖ. ]. οἷ. καὶ οτι αληϑὲες τό. καὶ οτι 
γὺν ἀληϑὼς 54. καὶ ὁτι ἐγὼ ἀληϑὼς ς4) ς. καὶ νῦν ὅτι ἀληϑῶς, 
σμπὶ γῦν ἴῃ ομαγαῦξ, πηήποιε, Αἰεχ. χαὶ ὅτι ἀληϑὴς Οαι, Νίς. 
καὶ ἀληθῶς Απη. σ. Ἀπ, ἘΔ. καὶ νῦν. ἐν ἐληϑείᾳ ϑ8ῖαν. Μοΐᾳ. 
ὁ ὠληϑὼς} αὶ α ς8. Οοπιρὶ. Θεοῖς. ἀγχιςεὺς ἐγώ εἰμι] εἰμὶ 
ἐγὼ ἀγχιςεύς σου Ατη,.. 1, Ατιη. Ἐά. 
(ὐπιρὶ, σοῖς. δῖαν. Μοΐ. κα εγὼ ς4, 75) 128. 
εἰ ἐςὶν ςξ8. λέξιν 7γ1. κὰάι γε ἐςαὶι 82. 

Ατὰ. Ἐά4. ἀλλ᾽ ἔτι ἐςὶν 5811. ἐξὶν ἀγχιςεὺς] Τα. 16. 
ἐγγιὼν 18, 44, γ6, τθύ, 131) 1349 144. ἐν γὴ ὧν (ἢς) 19. σοι γει- 
ων 59. ἐγγύων (ἢς) γ1. ἐν γῇ ὧν ((ς) 1ο8, Οοτηρὶ. εγῆον 148. 
ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ} ἐγγίων μα 5ἷαν. ; 
ΧΙΙ. Αὐλίσϑητι τὴν νύχτα] αὐλίσϑητι ὧδε τὴν νύκτα ταύτην 

Αγπι. 1. γῆι. Εὰ, τααρ᾽ ἐμοὶ κοιμήϑητι ταύτην νύκτα ϑίαν. Οἴτος. 
ππαρακοιμήϑητι ταύτην γύκτα 5ἷΑν. Μοίᾳ. τὴν νύκτα] τό. το- 
πρωΐ 15} τορωΐ τό, 44, ς7, 77, τοβ, 436, 23). (αι. Νίο. τῷ τρωϊ 
70. ἀἄφχιρεύσῃ] αγχιςενσει ᾽ς, 93. 
σηται (οοιτ. ται ἴῃ σὲ 80 αἱ, π).) ςς. αγχιγευρη σοι γ4, τοῦ, 124. 
- ὁ ἀγχιςεὺς Αταχ. τ. Απη. Ἐά. λάδῃ σε ϑῖλν. σε ῖοι] σοι γ6. 
ἄἀγαϑόν] εἰς αγαϑὸν 226. ἀγαϑόν ἐς! Ατπ,. τ. Αγ. Εά. 
σενέτω) αγρειτευοσαζω 70. 

ϑν. ἐῶν δὲ μὴ] εἰ δὲ μὴ ςς. κα δὲ Θεοῦ. δ[αν. 
βαλοιτο γ4.. βδλειται 7ς. 

βέληται] 

ἄγχιςευσαί σε] λαξεν σε 8ῖαν. 

ἀγχιςεύσω σε Οεογρ. λήψομαι σε 8ῖαν. 
ἐγὼ ἀγχιξεύσω δε τ. τ. Αται. Ἐὰ, ζὴ Κύριος] ζῃ Κύριος, σὺ εἶ 
Κύριος 1]. ζὼν ἐεὶ Κύριος Ἀπ. τ. Ασῃ. Ἐά. 
ἐμὲ τς. - ὧδε Απῃ. τ᾿. Απῃ. Ἐπ. ϑῖαν. Οὔἶτορ. τπαρακοιμήϑητι 
ϑίαν. Μοίᾳ.  τοΐρωΐ 45} τρωι 11, 18, ςς; 70, 7ς, 82, 93») 128, 
936, 541. (πρὶ. Αἰεχ, τὸ πρωΐ 16. 
ΣΙΝ. Καὶ ἰκοιμήϑη] -᾿ Ῥαϑ' κ4, 9, 74) 7ς» γ6, 93. τού, 144. 
Καὶ ἐκοιμήϑητξσρωΐ] ,. σαπὶ ἱπιεττπρά, 16. Αταὶ ᾿, Ἀπ; Ἐά. 
πρὸς τοοδῶν] τορὸ τοοδῶν ΑἸά, 
πρὸς ποδιον αὐτῷ τς) ςς. ἕως πρωΐ] ες τὸ ἄρωϊ 77. 
Ὑ τὸ πρωΐ τς, τό, 18, 44. 52) ς7) 647 128, 131) 200, 237. δῖ. Νίς. 
Ἔ πρωΐ 30, τό. ΑΙά. -ξ τῶ πρωΐ ς3, 63; 7ο. καὶ ἀνερὴ ξ4) ζ9, 74; 

γυνὴ Αττη. 1. ΑἼῃ). 
τρὸ τ2} τὸ ρων ἘΔ. καὶ μετὰ τῶτο ἀνίςη τοπρωΐ ϑῖαν. Οἴτορ. 

πρὸ τῷ ἐπιγνῶγαι ἄνδρα) ὡς ἔγνω ἀνὴρ Ατπι. τ. Ατ. Ἑά. ΤΣ 144. 

εἴπης} εἰπῆς μοι 44.) ς3. Αὐτὰ. 1. Αγπι.: 

ποιήσω σοι] α σοι (αῖ. Νίς.. 

οἶδε γὰρ] ὅτι οἶδε Αττα. τ. Αγπι. Εά, (ϑἰαν. υἱ νἱάε.-. 

λαξ μ5}] α μὲ τις, 18, 64.. 

“ἐγώ εἰμι} Τι. 19, τοϑ. 
καί γε ἐςὶν] και. 

ὠλλ᾽ ἐςὶν καὶ ἔτι Ατηι. 1... 

ἐγγιίὰν]. 

ἀγχιςεύσῃ σε] αγχιίςευ-. 
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αΥχι". 
αγχιξένω 7ς. ἀγχιξευσατώσαν ιτΔ8.. 

᾿ΠᾺ Ἄχ. 1. Απῇ. Ἐά, χαὶ αὐτὸς ἀγχἰςευέτω σοι Θεοῦ. λαδέτω 

, 
ἄγ». 

χιςεύσω δὲ] ἀγχιγευσὼ σοι 158. αγχιξένω δὲ 131... 236. αὐτὸς. 
ἀγχιςεύσω σε ἐγω]. 

κοιαήσητι} -Ἐ μεϑ᾽. 

πρὸς ποδὰν αὐτῇ ἕως πρωΐ] ἐως τρῶς ἰδὰ ἔδωκέ μοι 8αν. Οἴἶξορ. 
ἡ δὲ ἀνέξη] 

᾿Ἄπῃ. 1. πῃ. Εα, δἰδν. 

ἕως ἐκ ἔγνω δῖαν. Οἰἶτορς. ἄνδρα] τὸν ἄνδρα Θεοῖς. τὸν ὥλη 
σίον αὐτῷ} ὁ σὉλησίον αὐτῷ ϑῖαν. Οἰἶτορ. καὶ εἶπε Βοὸζ] καὶ βϑιπε 
αὐτὴ Βοος ς8. 8ϊλν. Οἶτορ. καὶ εἶπεν αὐτῇ τοθ. Μὴ γνωσθήτω] 
μηδεὶς γνώτω Ατπν. 1. Απῃ. Ἐά4, μὴ φανερώσῃς δῖαν. Οἶτοσ. ὅτ, 
ἤλϑε--τὸν ἅλω] φιοά ἀπις νεπεγὶς ας. ἦλϑε] ἐληλυϑε 16, 44, ς3, 
4 ς7) 87, 58, 63, 71) 77») 131) 144) 200, 236. (οπῃμρὶ. ΑΙ, ΟΑϊ. Νίς. 
ἤλϑε γυνὴ] γυνή τις ἦλϑεν Απτη. τ. γυνή τις ἦλϑε πρός με Αταν. Ἐά, 
ἤλϑες ϑίλν. Οἷἶτορ. εἰς τὸν] προς τὸν ᾽9.ἁ τὸν ἅλω] τὴν ἀλωνα, 
11, ς9» 74. τὴν ἅλω Οοπιρι. ἅλω] ἀλωνα Χ, τού; 134. 

ΧΥ, Καὶ εἶπεν αὐτῇ] καὶ εἰπε τῇ Ῥαϑ' ζ4, ξ9, )ς, 82; 93: 
λ Ἀπ. 1. πῃ. Ἐά, ᾿ Φέρε] φερετεγο. ποερίδωμα] περιζωσμα 
1ῤ, 445) 131,)236. τοεριζωμα σου ς8. περιξσωμα γ7. τὸ ἐπάνω 
σΕ} ὃ ἐπάνω σου ἐςὶ Ατπη. 1, Ατπ). Εά, ὃ ἐπάνω σου δῖαν) καὶ 
ἰκράτησεν} Ργαεπιῖττ, καὶ κροτησον αὐτὸ ἴπ «ματαξς, πηΐποτε Αἴεχ, 
Ῥτγατηϊτῖ, εβάςη δῖαν. Οἰἶγορ.. ἐκράτησεν] κρατησον αυτό. καὶ δὲ εκ- 
ρβατησεν Χ, ΧΙ, 29, 30, 8, 63, 71) 120, 144. Οομρὶ. ΑΙά, ϑιαυ: 
Ἱ'ΜΜοίᾳ. ἄς, ἔπε αυτό, 200. κρατῆσον τό, (5. (αῖ, Νῖς. κρατηῆσον 
αὖο, καὶ ἐκράτησεν 445) 57, 131) 236. χρατῆσον καὶ ἐκράτησεν 77, 
437. κράτησον ὧδε καὶ αὐτὴ ἐκράτησεν Αττη. τ. Απα: Ἐά. ἐχρα- 
τησεν αὐτὸ] κράτησε (ἢς) αὐτὸ, ἡ δὲ ἐκράτησεν αὐτὸν ς6. ἐμέτρη- 
σεν} ἐμετρισεν 93. ἐμέτρησεν ἕξ] ἐμετρησεν  :.. ἐξ (Ἰοσυε. εγδίνι5) 

, τδο. ἐμέτρησεν ἕξ μέτρα Απτι. τ. Ατπι, Ἐά, Ὁ εότρ. ἐμέτρησεν αὖ- 
ἐπέϑηκεν ἐπ᾿ αὐτὴν] ἐπέϑηχκεν ἐπὶ τὲς ὦμες αὖ τῇ ἕξ μέτρα ϑίαν. 

τῆς Οεογρ. ἐπέϑηχεν αὐτῇ δῖαν. Οἷτορ. καὶ εἰσῆλϑεν] καὶ εἰσ- 
λϑὲ ΡῈ 59) 93. ἢ δὲ ἐπορεύετο δῖαν. Οἴἶτος. καὶ ἐπορεύετο ϑίαν. 
Μοΐᾳ. " δ ὌΝ 

ΧΥῚ. Καὶ Ῥὰϑ' εἰσῆλϑε] καὶ ἀπῆρε Ῥὴϑ Αἴπι. τ. Ασα Ἑά: 
καὶ εἰσῆλθε Ῥέϑ. Οεοτρ. 8᾽αν. πρὸς τὴν] εἰς τὴν (ῇς ἰπ ςοπ,. {64.) 
76. τοενϑερῶν] τευϑερα γς. αὐτῆς] αὐτῆς ΑΙεχ. ἢἡ δὲ εἶπεν] 
καὶ πῈ 71,75. ἢ δὲ εἶπεν αὐτῇ} καὶ αὐτὴ λέγει! Ατπι. 1. Ατπη, 
Ἑὰ. καὶ εἶπεν αὐτῇ τενϑερο ϑίαν. Θῇγορ. ἢ δὲ εἶπεν αὐτὰ, Θύ- 
γατερ]) ἡ δὲ εἰπε. τι ἐξὶ ϑυγατερ Χ, τό, τϑ, 44, ξ2; 53) ς7, 70, γό, 
77» 128, 131, 1347) 1445) 200, 2375. 241. ΑἸὰά. Οδτ. ΝΙς, καὶ δὲ εἶπεν» 
τίς εἰ. ϑύγατερ ΑἸοχ. εἶπεν αὐτῇ 1" --ἶπεν αὐτῇ 49} εἶεν, τι εἰε 
ϑνγατερ καὶ ἀπηγίειλεν αὐτῃ ΧΙ, 20, 30, ςς, τό, 63. ἢς, ηἰῆ τι σοί 
ἐρὶν ϑυγατερ, 58. εἶπεν τί σὺ ϑύγατερ; καὶ ἀπηγίειλεν αὐτῇ Οοπιρὶ. 
αὐτῇ, Θύγατερ] τίς εἶ σὺ ϑύγατερ κ4, 93. τις εἰ δὺ ϑυγατὴρ το: 
τίς εἶ ϑύγατερ 64. τι ερι ϑυγάτερ 71; 74) τοῦ, τσ, 236. τὶ σοι 
ϑυγατερ 75. τι συ ϑυγατερ τοϑ. 

Αγαι, ἘΔ. σεογρ. δῖαν. καὶ εἶπεν] καὶ ἀπηγίμιλεν ΣΧ, γι, τοῦ, 
120, 134. ΑἸά, Αγαι. σ. Αγ. Ἑά. ϑἰδν. Μοίᾳ. καὶ ἀνώγίειλεν γ4: 
καὶ αγηγίειλεν γ6. ἡ δὲ εἶπεν Οσεοῖς. αὐτῇ 29] Ἔ Ῥε9 ξ4,) ζ0, 
73. 82,93, 1Ἰούφ 124. πανία] συμπαῖϊα τς, 18, ὅ4, 70, τοϑ, 
128. (ὐοπιρί. α 30. δῖαν. Οἷἶτος. αὐτῇ υἱ(.] κα 71: αὐτῇ ὁ 
ἀνήρ] ἀνηῤ ἀντῃ ι28. ὁ ὠνὴρ αὐτῇ Θεύῦτρ. 

ΧΥῚΙ. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, 3. αὐτῇ] α τς, 18, ς8, 64, 70, 
1οβ, 128. Θοιηρ. Τὰ ἵξ τῶν κριϑῶν] τὰ ἐκ τῶν κῤιϑων 58, 
ταῦτα Ἷξ μέτρα κριϑῶν Απη. τ: Απη. Εὰ, ἕξ ταῦτα μέτρα Οεοτς. 
τ μέτρα κριϑὼν ϑιαν. Οἴἶτος. ὃξ μέτρα ταῦτα κριϑὼν ϑῖαν. Μοίᾳ. 
τῶν χριϑῶν] α τῶν 9. ἴδωκέ μοι] δεδωκε μοι γο, 74, 76; τοῦ, 134: 

ὅτι εἶπε πρὸς μὲ] καὶ λέγει Ατπι. 1. 
Ἀπ. ἘΔ. καὶ εἶπε μοι Θεοῦ. εἶπε γὰρ τρός με ϑ8ῖν. τυρὺς 
μὲ] πρὸς ἐμὲ τς, 18, γο; 128: Μὴ εἰσίλϑης] ἵνα μὴ εἰσέλθῃς 

εἰσίλϑης κενὴ] εἰσελθεις καινὴ 7. 
κενὴ] καινὴ 131. κεναῖς χερσὶν Αχαν. 1. ΑΥηι. Ἐά. τωρὸς τὴν] εἰς 
τὴν 74) 81) 236. τινϑεραν σου] πινϑεραν τὴν ἑχυτοῦ ϑίαγ. 
Μοίᾳ: 

Θύγαΐερ] τίς εἶ ϑόγατερ τς. 
τι σοι ϑυγατερ 19. τίς εἶ σὺ ϑύγατερ 82. τί ἔρι ϑύγατερ Ατγ). τ. 



ΡΟ 
κ᾿. 1Π. 

᾿ ΚΕΦ. 

. ἐχάϑισαν. 

ὁ ἀνὴρ ἕως ἄν τελεσθῇ τὸ ἕημα ση ρον, 

Υ Θ. 
ς 

νὰ 18. Ἡ δὲ εἶπε, Κάσε Ὑυγατερ, ε ἕως τῷ ἐπιγνῶναί σε “τῶς οὐ πεσεῖτάι ῥῆμα! οὐ γὰρ μὴ ἡσυχάσῃ 
“0 

:. ΚΑΙ Βοὸξ ἀξη ἐπὶ τὴν Οὐλην, χαὶ ἐχάϑισεν ἐ ἐχεῖ, Χαὶ ἰδὰ ὁ ἀγχιξεὺς «σαρεδορεύετο, ὃν ἐλά- 

λησε Βοόζ' χαὶ εἶπε πτρὸς αὐτὸν Βοὺζ, Ἐχχλίνας χάϑισον ὧδε χρύφιε' καὶ ἐξέχλινε χαὶ ἐχάϑισε. 
Καὶ ἔλαδε Βοὸζ δέχα ἄνδρας ἀπὸ τῶν «πρεσβυτέρων τῆς “πόλεως, καὶ εἶπε, Καϑίσατε ὧδε" χαὶ 

Καὶ εἶπε Βοὸζ τῷ ἀγχιςεῖ, Τὴν μερίδα τῇ ἀγρξ ἥ ἐςι τῇ ἀδελφξ ἡμῶν τᾷ Ἐλιμέ- 

, λέχ, ἣ δέδοται Νωεμὶν τῇ ἐπιςρεφάσῃ ἐξ ἄγρδ Μωὰξ, Καἀφψὼ εἶπα, ᾿Αποχαλύψω τὸ ὃς σου λέ- 

γων, Κτῆσαι ἐναντίον τῶν χαϑημένων, καὶ ἐναντίον τῶν ᾿πῤῥεσδυτέρων τᾷ λαϑ με εἰ ἀψχιξεύεις, 
» ͵ 4 ),|ΙΔ ΟΟὃὃ. Γ᾽ 59. , μ' , 92 Ν ΄. .ΦΊ.», Μ ΄ “Φ.“.Ρ᾿᾿΄΄ ἀγχίςευε" εἰ δὲ μὴ ἀγχιςεύεις, ἀνάγ[ειλόν μοι, χαὶ γνώσομαι, ὅτι. ἐκ ἔςι “σάρεξ σᾶ τῇ ἀγχι- 

“" .. σ΄, 3 , ΄ ε Ν “4. 2. 9 3 ΙΖ 

ςεῦσαι. κάγω εἶμι μετὰ σέ" ὁ δὲ εἶπεν, Ἐγώ εἰμι, ἀγχιςεύσω.. Καὶ εἶπε Βοὺζ,, Ἐν ἡμέρᾳ τοῦ 
χτήσασϑαί σε τὸν Ἴ ἐχ χερὸς Νωεμὶν καὶ πσαρὰ Ῥὸν τῆς Μωαξίτιδος γυναιχὸς τῇ τεϑνη- 

ΧΥΠΠ. Ἡ δὲ εἶπε] καὶ εἶπεν αὐτὴ ἢ ἐ πενϑερα αυτὴς ὸ 5. ΜῈ κμὲ 

αὐτὴν 71. καὶ αὐτὴ λέγες Αττῃ. 1. Αττῃη. ΕΔ, ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ 

Οεορ. Καϑε] καϑισον Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, 44, 53, 55» 56, ς7, 
ς8, 63, 71) 775 ῬῈΟ, 131) 144) 200, 236, 237. Αἰά. (καῖ, Νίο. 

Καϑα ϑύγατερ] καϑς συ Ἀπη. 1. Απῇ. Ἑά. ἕως τὸ ἐπιγνῶναί 
σε] ἕως φανερὸν ἔςαι ἢ, "μῖν Αττη. :. Ασπι. Ἐά. ἕως ἐπιγνῷς ϑιαν: 

πῶς 9] ὧἹ σβ89. α αὶ ϑῖαν. Μοίᾳ. σῶς κα πεσεῖται ̓ Ῥμα] ὡς 

ἐκ ἐςὶν ἀνανεύσεως ὃ λόγος Απη. 1. ἄγῃ. ἙἘά. ὅτι ἃ κεῖται "μὰ 

δίαν. Οἴσορ. ὁ τεσεῖται ῥῆμα] ἐξαι τὸ ρημὰ τῶᾶτο 54, 74) 784 
η6, 82, 93, τού, 134. εςὶ τὸ ρημῶ τξτο ζ0. πεσεῖται βῆμα] 
πεσείται τορημῶ Χι ΧΙ, τς, 18, 445 ς35 τό, ς7, 64, 64, 7ο, 71, 120, 

128, 131, 144, 236, 237. ΔΙά. (δῖ. Νὶο. τόσεετε τὸ δημᾶ τ6; 

οὐ γὰρ μὴ ἡ ἡσυχάσῃ] ὅ ὅτι ἐχ ἡσυχάζει Ατστι. 1. Απῃ. Εά. ὅτι οὐχ 
ἡσυχάσει Θεοῖς. ἐχ͵ ἡσυχάσει γὼρ δῖαν. Μοίᾳ. ἡσυχάσῃ] συν 
χάσει 29, 70, 241. ΟΟΒΊΡΙ: ΑἸεχ. εἰσυχασε; 7ς. ἕως ἂν--σήμε: 
ρον] εἰ οὐ τελέσῃ ταύτῃ ἡμέρᾳ τὸ ῥῆμα Αττη. τ. Αγ. Εά. ἕως ὧν 
τελεσθῇ] εως οὗ τελεση τό, 44) 57» 131) 200, 236, 437. 6 ἯΝ1ΕΣ 

εὡς οὗ συντελεσὴ ςς. εὡς ΤῈ συντελέσαι 74, γύ, τού, 134. ἕως οὔτε 

τελεσϑεῖ 77. τελεσϑῃ] συντελεσὴ Χ, ΧΙ, το, 29, ξ4,) 48, 64, γι. 
τελεσὴ 1ς7 53) 707) 1Ἰοϑ, 128, 144, 241. (οπιρὶ. ΑἸεχ. εχτελεσῃ 18. 

συντελεσθη 30, ςό, 63, 120. ΑἸά. συντέλεσθε 75. τελεσϑῇ τὸ 
ῥῆμα σήμερον] τελεση σήμερον τὸ ρήμα τετο 82, 93. τὸ ῥῆμα σή- 
μέρον} τὸ ρημᾶ τατο ἐς. 

1. Καὶ Βοὺξ᾽ ἀνέβη] Βοὸξ δὲ ὠνέθη 5ϊαν. Οἷτοσ. Βοὸξ ἀὠνέξη] 
Ττ, Θθογξ. ἐπὶ τὴν πύλην] εἰς τὴν πύλην ς3. Απῇ. 1. Αστη. Ἑὰ. 
“πρὸς τὰς πύλας ϑ8ῖαν. Οἴτορ. πρὸς τὴν πύλην ϑίαν. . Μοίᾳ. . ἐκαᾶ- 

9σεν} εκαϑησεν 74. Οομρὶ. εκαϑητο 7 5: καὶ ἰδοὺ] ἰδοὺ ὧδε 
Θεοῦ. καὶ ἰδὲ - παρεπορεύετο] ἐ ἐπορεύετο παρ᾿ αὐτῷ ὁ ὠγχιεὺς 
Ἄπῃ. 1. Αση. Ἑὰ. ἀγχιςεὺς} αγχιξευτῆς 11, 18, το, τοϑ, 128, 

241ι. ΑΙεχ. αγχιξευων 1ξ,) ξ4,), 49, 74,5 755 765), 82, 93, 1ού, 134. 

παρεπορεύετο] παρεγενετο ς. ἐλαλησε]ειπε!!, 1Π|ΧΙ, τς, τό, τ8, 

19, 44) 53» 57» 6470, 74.976, 77. 82,93» τού, τοϑ, 128, 1315134γ 144) 
209, 2369 237, 241. (πρὶ. Αἰεχ. δῖ. Νίς. ἐλεγεν 29, εἰδὲ ς4. 
δὲν 5. καὶ εἶπε] καὶ εἰ (ρεῖ επογεπὶ οπι ο πὲ) )ς. καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν] καὶ λέγει αὐτῷ Αἴτῃ. τ. Ατη. ΕΔ, καὶ εἶπεν αὐτῷ 

Θεοῦ. δίαν. τρὸς αὐτὸν Βοὺζ] Βοοῦ προς αὐον τού, 128, 134. 
Ἐχχλίνας} ἐχκλινας δὴ ς4, 59, 76, 84, 93, τού, 134. ἐγκλινας 75: 
ἔκκλινον καὶ ϑῖαν. Ομτορ. Ἐχκλίνας---κρύφιε] ἐλϑὲ καὶ χάϑισον 
ἐνταῦϑα μικρόν τι καὶ μίμνε Απη. 1. Ατα, Ἐά. ἔκκλινον ὧδε καὶ 
χρύφιε Οεοτς. ᾿Ἐκκλίνας--ἰκάϑισε ἱ ἴῃ ἤη. (ςοπ).} ἐχκλινᾶς δὴ κα- 
ϑησον ὧδε κρυφιε. ὁ δὲ εἰπεν" τις εἶ συ χρυφιε. καὶ ἐξέκλινε καὶ ἐκαϑη- 
σιν 74. κάϑισον] κάϑησον ΟΟμρΙ. ὧδε] ὅδε )ς. ὧδε κρύφιε] 
ὧδε. ὅδε τὶς κρυφίε (Πς) ςό. χρύφιε] ὁ ὁ δινα ([ς) πιᾶγρ. Χ. κρύς- 
"Ἱ (σα ἢ ̓ ὥρια 9} τς. χρύφιε' τίς εἶ σὺ κρύφιε (Πς) «4. ὁ δεῖνα 

κρυφὴ ((ο) 70. κρυφῇ 128. ΑΙεχ. α Αἰά. ϑδίαν. χρύφιεν 
καὶ δ ἐξουλινεῖ ὃ ὁ δίνα κρυφὴ ἐξέκλινε 30. χρυφιε" ὁ δὲ οἴπε; τις εἶσυ 
χρυφιε, καὶ ἐξέκλινε 76, 93, τού, 134. καὶ ἐξόιλινε] ὁ δὲ ἐξέκλινε 
ΑΙὰ. καὶ αὐτὸς ἦλθε Απη. 1. Ατη). Εά. αὐτὸς δὲ ἐξϑιλινε Θεοῖς. 

ϑίδν. ἰκάϑισε] ἐκαϑησεν 70. Οὐρὶ. 
Π. καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οεογς. 

4. Οοῦρ. ὧδὲ] ὧδε (1 ἐξιηρετ) τού. 
49. και ἐεκάϑισαν ὡδε, καὶ ἐεχαϑισαν 30. 
λ δ. καὶ αὐτοὶ ἐκάϑισαν Οεοτρ. 
ἐχαϑισαν) 241. 

ΠΙ. Καὶ εἶπε] μετὰ τᾶτο δίαν. Οἴἶτορ. 
γο:, 1]. 

Καϑίσατε] καϑησατε. 

καὶ ἐχαθησαν 74. Οομρὶ. 
ἐχάϑισαν] εἐκαϑισεν (οοιτ. 

τῷ ἀγχιίςεῖ} τῷ 

..82. ἀἄδελφξ ἡμῶν τῇ Ἐλιμέλεχ!] Ελιμελεχ, ς8. 

καὶ ἐκάϑισαν] κρυφιε. 

ἀγχιιξένοντι Χ, ΧΙ, 29, 30; ςΒ, 63, 71, 74» γὸ, τοῦ, ταο, 134. τῷ 
ἀγχιςευτὴ τό, 10, 44) 53) 579 7790 1085 131, 144) 237. (οτηρὶ. ἤς, 

ἴῃ οδαγαέξ. τηΐπογε, ΑἸεχ. τῷ αΥΧιΡῊ 18. 'αγχιςευτὴ 2326. ακ 241. 

τῷ ἀγχιςεύσοντι, ΑΙά; τῷ ἀγχιτεῖ αὐτῆς Οοτς. τὸ αγρ5] τῆς 
γῆς Οἔογῃ. ἥ ἐνὶ] ἥ τις ἐςξὶν 241. ΑΪεχ. ἥ ἐςτ-- Ἐλιμέλεχ] ἡ ἡ 

εξὶν Αδιβμελεχὶ τὸ αδιλφὰ ἬμΩΝ 4; 59, 75.093. ἢς, ΠΙΩ͂ τὸ Αδιμελεχ, 
ΤΣ Ἐλιμέλεχ] 

κταχ, ΧΙ, τ8, ςό, 63. τι Αἰλιμελεχ 53. Αδιμελεχ, 71, γ4, γό, 
τού, 1 34. ᾿Ελιμέλιχς Θἐοΐῦξ. ᾿Ἐλιμέλεχ] Αδιμελεχ, (ῆς ν. 9.) 

λϑάι ἃ ἣ δίδοται!) αἰεδοτὸ Χ, ΧΙ, 29, 20; ςς, τό, 63, ὅ4, 120, τ48, 
ἢ διδωται το. ἢ δεδοτε 59. 131. αξεδωτο γο. ἢ δίδοται τοό6. δὲ 
ἀπίδοτο Οοπιρὶ. ᾧ -ὠκίδοτὸ ΑΙά. ἢἣ δέδοται Νωεμὶν τῇ ἐπιγρεφέ- 

δ] ἀπεϑδοτο Νοεμμεὶ ΠῚ ἐπιβρεφέσα αδν ἀπέδοτο Νοομμεῖν τῇ ἐπι- 

φρέψη (4ς) ς8. ἧ δίδόται ᾿Αδιμέλεχ, [χ] Νοεμμεῖν τῇ ἐπιςρεψάσει 

(Πς) 8:2; 93. τράσις ἐςὶ Νοεμὶ ἣ ἐπιςρίφεσα Ἰςὶν Ατπι. 1. Ατηι. Εά, 
ἢ δίδοται Νωεμὶν Τῇ ἐπιςρεφέσῃ ἔξ] ἀπέδοτο Νεεμμὶν (Άς) ἡ ἐπιςρέφα: 

σα ἐξ 18. Νωεμὶν} Νοοβιν (ῆς ἴῃ) 71: Νωεμεὶν Αἰεχ. Νοεμ- 
μεὶν Θαῖ. Νίς. τῇ ἐπιρρεφεσῃ] ἢ ἢ ἐπιγρεέφεσα ΧΙ; 20, 30, ς ς, 63, 
64, γ5) το, 128. ἥ ἐπιρρεψασὰ (ς6.. ἴῃ πιᾶὺρ. ἡ ἐπιφρεφασα.) 
Οομιρὶ. ΑΙά. ὅτι αὐτὴ ἐπέρῥεφεν Θοοτρ. αὐτὴ δὲ ἐπέςρεφεν δῖαν. 

Οὗτος:  ἐπιρρεφέσῃ] ἐπιςρεψασῃ «4, τὺ, 74. 75; 76, τοῦ; Υ34. 
200. Μωὰδ] Ἐ αποδιδοται ἀντὴν 54) 76, 93,134. Ἢ αποδιδετὲ 
ἄντην Ὁ. -᾿ ἀποδίδοται αὐτῇ 745.) 1ο6. - ἀποδίϑωΐαι ἀντῇ ᾽ς. 

ΙΝ. Κἀγὼ εἶπα] καὶ ἐγω εἶπα Χ, 18, 64; 70, 148, , 337. Αἴπι. τ.ὄ 

Αγηι. ἘῸ. ν 29. κάι ἐγὼ ὅ τὸ ζ45. 59) 75,93. ἐγὼ εἶπα Οεοτρ. 

ἐγὼ δὲ εἶπα δῖαν. Κἀγὼ εἶπα, ᾿Αποκαλύψω) και ἐγὼ αποκαλυψω 
γ4, γ6, τού; 11ῖ. ᾿Αποκαλύψω τὸ ὥς σε] ῥγαδηαϊῖ. ὅτι Ασπ, τ. 

Αστη. Εὰ, ταῦτα ἀἰκοκαλύψω τὰ ὦτα σε Οεοτρ. γνώσῃ καὶ ἀπο- 
καλύψω τᾶτο εἰς τὸ ὃς σε ϑ8ῖαν. Οἶτορ: αὐποκαλύψω σοι τῶτο εἰς τὸ 
ὅς σὰ διαν. Μοία: τὸ ἧς σε] τὸ ὠτιον σκὶ 63. λέγων] α Αγπι, 1. 

Αγ. Ε4, καὶ λέγω Οεογρ. Κτῆσαι ἐναντίον] κτησαι σεαυτω 

ἐναντίον ς8. νῦν χτῆσαι ἐναντίον Αἴτῃ. 1: Ατπι. ΕἘά; χτῆσαι αὐτὴν 
ἐναντίον δῖαν. Οἶτοσ. κἀϑημένων) καϑιμενων ζ9. τἄτων οἷ κα- 
ϑηνται Αγηι. 1. ᾿Αγπι. Ἑά. εοῦρ. καϑημένων, καὶ ἐναντίον τῶν] 
,α 18. καϑημεένων των 7).  ἐνάντίον 2] ἐναντίων 124. τῷ λαῖ 

μ8]} τὰ λαξ σε ζ2. κα μὲ ς4,)74.77. εἰ ἀγχιςεύεις] εἰ ἀγχιςεὺς ἧς 
10. 108. εἰ ὃν αγχιίξένεις 54) 745, 78: 76, 82, 93, τού, 134. ὁ; ουν 

59. Ρυβεπνεί. γὺν Απὰ, τ. Αση. Εά. Ῥγρε παῖ. καὶ δῖαν. Μοίᾳ. 
ἄγχίςενε] τῷ ἀγχίξευε ϑιαν. Οὔἴἶτορ. εἰ δὲ μὴ] εἰ δὲ ἐκ Απιι. τ. 
Ατηή. Εὰ, εἰ μὴ ϑίαν. Οτορ. μὴ ἡ ὠγχιςεύεις} μ᾽ αγχιςενῆς τό, 
131, 144. εκ ἀγχίξενεις 9. διναγ[ειλόν μοι] τῷ ἀναγ[εελόν μοι 
δίαν. Οἷἶτορ. καὶ γνώσομαι] ἵνα γνώσωμαι Οεοτξ. 5ῖλν. γνώ- 
σομαι} γνωσωμῶι 75. ἐχ ἔγι] εκ ἐραὶ 128. ἐδεὶς ἔξι Οεοτς. 
παρεξ σΒ] ταρ' ἐμὲ (9. τὰ ἀγχιςεῦσωα!) ὁ τά 44: τὸ αγχιςευ- 
σαι 74. ἀγχιεεὺς Αγ. 1. στη. Ἐά. ἀγχιρῦσαι] αγχιξενειν 
43, 36, -᾿ ἐγγίων ϑῖΔν. καγώ εἰμι] καὶ ἐγώ εἰμι ΧῚ, τό, 44. 

55, 57: 38, 60, 744 757 77» τού, 134, 209, 236, 311. ΑΙά. σαι. ΝΊς. 
και ἐγὼ 63. χβγώ εἐμΦ ἄς. δὰ βη. οοπ|.} καὶ μετὰ σὲ ἐγώ εἶμι 
Αττῃ. 1. καὶ μετὰ Σ σὲ ἐγώ εἰμι; καὶ ἀγχιςεύσω (ὐοάά. Ατιη. {δριὲπ]. 
καὶ μετὰ σὲ ἐ ἐγώ εἶμε ἀγχιςεύς Αγπν. Ε. χαγώ εἰμι μετὰ σῇ 
καὶ μετὰ σὲ ἐγώ εἰμι Οεστρ.᾿ μετὰ Σ σέ] μετα σε ςό6,93. μετὰ 
σέ: ὁ δὲ εἶπεν] μετὼ σε ὧδε. καὶ εἶπεν. ἀγχιρεύσω) αγχιξέσω 
(Χ. ἄνε αγχ!σενων.) .) 29. ϑῖαν: 

ΨΥ. Ἐν ἡμέρᾳ τῇ κτήσασθαί σε] ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἤ κτάῃ 51. κτή- 
σαεϑαι 19] κτισαῦϑαι 18, 144. κτήσασϑαί δὲ 1] κα σε 49. 
Ασηι. 1. πῃ. Εἀ. Θεοῦ. τὸν ἀγρὸν] εἰς τον αγρον τς, 64. τὴν 

48 ᾿ 

ΠΝ ΠΞΈΡΕΣΣ ΞΟ ΤΣ 



ΒΟΟΎΥΎΥ Θ. 

ΚΕΦ. ΙΝ, 
χότος, χαὶ αὐτὴν χτήσασϑαί σε δεῖ, ὥςε ἀναςῆσαι τὸ ὄνομα τῇ τεϑνηχότας ἐπὶ τῆς ἀληρονομίας 
αὐτῶ, Καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιςεὺς, Οὐ δυνήσομαι ἀγχιςεῦσαι ἐμαυτῷ, μή ποτε διαφϑείρω τὴν κλη- 6. 
ρονομίαν μ᾽ ἀγχίςευσον σεαυτῷ τὴν ἀγχιςείαν με, ὅτι οὐ δυγήσομαι ἀγχιςεῦσαι. Καὶ τᾶτο 7. 
τὸ διχαίωμᾳ ἔμπροσϑεν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὴν ἀγχιςείαν, χαὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τῇ ςῆσαι 
φάντα λόγον". καὶ ὑπελύετο ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτῇ, καὶ ἐδίδε τῷ “σλησίον αὐτῷ τῷ ἀγχιςεύοντι 
τὴν ἀγχιςείαν αὐτὰ" χαὶ τῶτο ἦν μαρτύριον ἐν ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιςεὺς τῷ. Βοὸζ, Κτῆσαι 8. 
σεαυτῷ τὴν ἀγχιςείαν μου" χαὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα αὐτᾷ, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ, Καὶ εἶπε Βοὸζ 9. 

“Ὃ : ᾿ ρο ἰδ ’΄ ᾿ ε φ'ϑ ’ “ ΄ “δ᾽ ᾿Σ φλ}) τοῖς πρρεσδυτέροις χαὶ παντὶ τῷ λαῷ, Μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον, ὁτι χέχτημαι πάντα τὰ. τῷ Ἔλι.-. 
7 φῶ ΟΝ [οἱ ἝΝ ’ [ά ε μέλεχ, καὶ “σάντα ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιὼν χἀὶ τῷ Μααλὼν ἐκ χειρὸς Νωεμίν. Καί γε Ῥὲὸϑ 

᾿ ᾿ “ο΄. ᾿ : 2 ἰδὲ ἴω: ἰον » ᾿ΦΦ Ἂν βᾷ τὴν Μωαδίτιν τὴν γυναῖκα. Μααλὼν χέχτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα, τῇ ἀναςῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἈΥ ρ᾿ ρ᾿ Ν 3 2 ; Ἃ “ἢ ἰαν ΄. 2. τευγηχότος ἐπὶ τῆς χληρογομίας αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἐξολοθρευθήσεται τὸ ὑγομᾶ τ τευγηχότος ἐκ τῶν 

γὴν Οεογᾳ. ἰκ χειρὸς] ἐκ χειρίο (5) 19. ἐκ χειρῶν ΑπῊ, 1. 
ἌΑπ. Ἑά. Νωεμὶν] Νοομμὶ (ἔς ν. 9.) 241. Νοομμεὶ (ῆς ν. 9.) 
ΑΙεχ. Νοορμμεὶν Οατ. ΝΙς. παρὼ Ῥὲϑ] ἀπὸ Ῥὲϑ 811ν. τῆς 
Μωαβίτιδος) α τῆς τού. Μωαδιίτιδὸς] Μωαξειτιδος 93. τὰ 
τεθνηκότος 15} Ἅ ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ζ2, ξ4, ς7, γ4, 76, 
779) 131) 200, 216, 423). (Ατ. ΝΙίς. -Ἐ ἐπι τὴν κληρονομίαν αυτα 
ἐς. τότε ὃς ἔϑανε Θεοῦ. τεϑνηκότος, καὶ] τεθνηκότος ἐπὶ τῆς 
κληρονομίας αὐτῷ κτήσασθαι σε αὐτῶ; καὶ (βε) τοό. καὶ αὐτὴν] 
και ταὐΐην ςς. 76. καὶ αὐτὴν---τεϑνηκότος] καὶ οὔπὰ ἱηίογηχεά, 
τ6. καὶ αὐτὴν κτήσασϑαί σε δεῖ } ἐπι της κληρονομίας αὐτα κτη- 
σασϑαι σεᾶντον, καὶ αὐΐην κτησασϑᾶι σε δει Χ, ΧΙ, ἢς, οὐτὰ σε 
αὐτῷ ρζοὸ σεᾶντον, 134. επὶ τῆς κληρονομίας αὐτῷ χίησαφϑαι σε αυ- 

τον 29, 30, ξό, γ1,) 120. ἔς, ἤπε τῆς, 63. ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐ- 
τῇ κτήσᾳσϑαι σεαυτῷ ΑΙά. καὶ αὐτὴν δεῖ κτήσασϑαι Αγτγ. 1. ΑΥν, 
Ἐά, ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτῷ, καὶ λήψη ἑαντῷ καὶ ταύτην δεῖ σε 
λαξδεῖν δῖαν. Οἴτορ. καὶ αὐτὴν δὲῖ σε λαβεῖν 8Ιαν. Μο. ὥρε 
ἄἀναςῃσαι}] ὡςε ἀνάφησαι σε ἴςβ8. υἱ νἱάείυτ.) 209. ὥς τε ἀνέγησε. 
44. ἵνα ἀνατήσῃς ϑῖλν. ἀναρῆσαι τὸ ὄνομα] ἀναρησασϑαι σε 
τὸ ονομᾶ 441. ΑΙεκ. τὸ ὄνομα] , τὸ ϑίαν. ἐπὶ τῆς κληρονομίας 
αὐτἘ] εἰς τὴν κληρονομίαν αὖτῇο Αττῃ. τ. Ατγηι. Ἐά, εἰς τὴν κληρονο- 
μΐαν αὐτὰ δῖαν. 

ΨΙ. Καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιςεὺς} καὶ εἰπεν αγχιφεὺς τῷ Βοοζ τοβ, 
ἤς, ηἰἢ ὁ ἀγχιςεὺς, (ὐοπηρῖ. 8[αν. Οἰἶτος. καὶ λέγει ὃ ἀγχιςεὺς αὐ- 
τῷ Αστῃ, 1. καὶ λέγει ὁ ἀγχιςεὺς τῷ Βοὸξ Απη. Ἑ4, εἶπεν αὐτῷ ὃ 
ὠγχιςεὺς ΟΘεοχρ. ὁ ἀγχιςεὺς, Οὐ δυνήσομαι] ἀξεγαης, δ άϊα ἴῃ 
ταλγρῖπο. τ6. δυνήσομαι] δυνήσωμαι ᾽ς. δύναμαι Αττη. 1. Αγηϊ. 
Ἑὰ, ϑ8ϊαν. ἀγχιςεῦσαι 19] τε αγχιςευσαι ς8, )ς, 82, 935 τοῦ. 
ἀγχιρεῦσαι ὈΪ5] τοῦ αγχιγευσαι ς4, 9, 74, 76, 134. ἐμαν- 
τῷ] κα 75. εαὐτῳ 446. ϑῖν. ἐγώ μοι Ατἴτη. 1. Ατγηι Ἐά, μή 
ποτε--ἀγχιςεῦσαι 25] α οὐπὶ ἰηϊοττηοά, )γς.. διαφϑείρῳ] διαφϑερω 
γ6. κληρονομίαν μ8) κληρονομίαν αὐτὰ το. ἀγχίξευσον σεῶυ- 
τῷ} αγχίξευσαι σεαυτω συ Χ, 49, ς8. ΑἸά. αγχιξευς σεχυτῳ συ 
ΧΙ, ς6, 63.» 1206. σεαυτῷ! σεαντω σὺ 16, 30, ς7, γ4) 76, 77, τοῦ, 
1ο8, 131) 1347) 1447 200, 236, 237. Οοπρὶ. Οδῖ. Νίς. σεαυτὸν, 
(Ής) γο. σὺ σοὶ Ατπ;. 1. αἰϊϊφυε ογηηεβ, Ασηχ. Ἐά, ἑαυτῷ Οεοτρ. 
δῖαν. ὀἀγχιςείαν] αγχ!ςιαν (ῆς ἰἴητ4) 93. ἄἐγχις. Μμ5] α μα 
Ἄχ. 1. ἈΙ[ἤχιε. Απη. Ἐά. 
πῃ, 1, ἄστη. ἘΔ. ἐγὼ γὼρ οὐ δύναμαι ϑ8ῖαν. 
Ἔ το ονομα, ς8. οι ᾿ 

ΝἼΙ. Καὶ τᾶτο τὸ δικαίωμα] καὶ ἔτος ὃ. νόμος. ἥν Ατηι. 1. Απη. 
Ἐὰ. τῶᾶτο δὲ τὸ δικαίωμα ἐγένετο 8ϊλν. Οἷἶτοσ. τὰ δικαίωμα] 
ατὸ 77. Ἔ ἦν Οεοτρ. Ἐ ἐγένετο 8αν. Μοίῃ. δικαίωμα] δὲ- 
καιομῶ 132:1.0. ἐν τῷ Ἰσραὴλ] α ἐν 40, 93. κα ἐν τῷ 241. Πδθεῖ ἐν 
τῷ ἷπ οἰαγαές. ταΐποσε ΑἸΪοχ, ἐν μέσῳ τὸ Ἰσραὴλ Ἀξίῃ. :. Απῃ, Εὰ. 
ἐπὶ τὴν] διὰ τὴν ΑΙπη. 1, Αγ). Εά. ογχιςείαν 89] αγχιειαν 
(ἔς 'π «οπ). 8.) 16. ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα] διὰ τὸ ἀνταλλάξαι 
Απη. τ. ἄχη, ἙἘά. τῇ ςῆσαι πάντα λόγον] ὃ διὼ. τὴν βεδαίωσιν 
τὸ παντὸς λόγε ϑ8[Αν. Οἰἶτορ. τῇ βεδαιῶσαν τὸν πρντα λόγον ϑίαγν, 
Μοίᾳ. τάντα] παν Χ, 63,64. πάντα. λόγον] τον. λογον, τό, 
44, 53, 35 57, 71, 1319 144. 200, 446, 241. (αἴ. Νῖς. 

. ἐπ ο 
ἀγχιξεῦσαι 29} 

ταξξ. τηΐποτε, Αἰοχ. καὶ ὑπελύετο] αὶ καὶ Σ, ΧΙ, τό, 18, 44, ς3, 
6, ς7,) ς8, 63, γ1, 77, 120, 131, 144) 236. (ουρί. (δὲ. Νῖς, Ἀπῃ. :. ἄστη. Εὰ. χαὶ δά, ζηργα 80 αἱ, τη. 85ζ. εἐπιλυέτο 237. 
χαὶ ὑπελύετο---ἶν Ἰσραὴλ] ἰνεόφε οἱν εαἰρὶαπιδαίαο “βαμα, εἰ ἀαδαι 
2τοχίνιο (μο, Ζίζεμε ς δε ἐνὶ! ἐπ ἐφ ἰπιοπίηρα ἐμ ἢ γαεῖ, Ατρρτ. ὑπε- λῴετο] ἀπεδύετο ξο. ὑπεδύετο ((οτΓ, υπελυετο) 24. αἰνὴρ] ὃ ἀνηρ 

; ραήλ Ἀτῃ). 1. Ατχῃ. Ἑά. 

ὅτι αὶ δυνήσομαι] ὅτι ἐγὼ οὐ δύναμαι 

“πάντα. τον. 
. Α “ ᾿ Μ λογον 18. κα πανῖα 779 237). τὸν πᾶντα λόγον, οὐ πάντα ἴῃ 918». 

1, τς, τό, 18, 44) 53») 44) ς7. 64) 70, 74, 75, 82, 93, τού, 131, 134, 
144) 200, 241. (οπιρὶ. ΑΙεχ. (δῖ. Νις. τὸ ὑπόδημα] το νποδυ- 
μα 75. αὐτῷ τ᾿, 25,3} αὐτῷ ΑΙεοχ. ἐδίδα] ἐπεδιδὲ γῖ, τῷ 
τλήσιον αὐτῇ τῷ ἀγχιςεύοντι] τῷ τὩλήσιον αὐτῷ ὃς ἀἰγχιςεύων ἣν 
Αγαι. 1. Αττη. Ἐὰ. τῷ τλήσιον αὐτῷ ὃς ἠγχίρευε Θεοτρ. τῷ 
ὠγχ!εεύοντι] α 241. Αἰεκ. καὶ τῶτο ἦν] α ἣν ςς) ςό, 63, γ1, 120. 
ἣν μαρτύριον] τὸ μαρτυριον Χ, ΧΙ. ΑἸά. ἦν εἰς μαρτύριον Αὔ. 1. 
Ἀπ. ΕΔ, Ὑτ, Θεορ. ἐν Ἰσραήλ] τῳ Ισραηλ 36. ἐν μέσῳ Ἰσ- 

ΨΙἼΙ. Καὶ εἶπεν--τὴν ἀγχιςείαν μου] Εὲ αἰϊρεδαι Ῥγορίησωμ: ς 
“Ἴεεἶρε, εἰ αὐφμίγε εἰδὲ ας. Αταῦτσ. Κτῆσαι σεαυτῷ] κτῆσαι σὺ σοὶ 
Αγ. :. ἄπ. Ἑά. χτῆσαι τῇ κεφαλῇ σου ἷ. ε. ἑαυτῷ ΟΘεογρ. 
σεαυτῷ} σαντῳ 74. εαντω ᾽ς. δῖαν. τὴν. ἰγχιςείαν μου] αὶ με 
38. ὑπελύσατο] νπελυετο ΧΙ, τοΒ. ὑπελύετω (80) το. υπεϑὺ- 
σαΐο 93. ἀπελυσατα τοῦ. ὑπολυσάμενος δίαν. τὸ ὑπόδημα αὖ- 
τοῦ} τὰ ὑποδήματος ζο. ὑπόδημα αὐτῷ} ὑπόδημα αὐτῷ ΑἸεχ. 
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ] καὶ εδωκε τὼ Βοοῦ λ4, τού, 134. ἡ καὶ ϑ8ῖαν. 

ΙΧ, Καὶ εἶπε], καὶ ἀεογρ. Βοὸδ] α 541. Βηθεῖ ἴω ομασαξῖ, 
πΐροτς Αἰοχ, σοῖς τορεσξυτέροις] τω τρεσδυτερω ςς. Μαρτυ- 
ρες ὑμεῖς σήμερον] μάρτυρές μα ἐρὲ ὑμεῖς σήμερον Ατη. τ. Αγ. Βα. 
μάρτυρες ἐξὲ ὑμεῖς σήμερον Οεοτρ. ὅτι κέκϊημα.} - σήμερον 
Θεοῖς. 5ϊΔν. στάντα τὰ] α τὰ 70, 7ς, 82, τού, 134. Οεοῖν. ϑ8ν. 
Μοίᾳ. ταΐα ὅσα Απη. τ. Απη. Ἐὰ, πᾶν ὅσον ὅαν, Οῆτορ. 
Ἐλιμέλεχ] Αξιμελεχ, ς9. Οομηρὶ. ΤἨεοάογεῖ. Ω. 2. πη Κιῖῆ. Αἰλ,» 
μέλεχ, ὙΒεοάογεί, ἴῃ σαι. Νίς.Ὁ στάντα ὅσα} παῦϊα τα οσα ξ0. 
τᾶν ὅσον Ατῃι. τ. Αγηι. Ἑά. πάντα ὅσα ὑπάρχει] πᾶν ὅσον ἐςὶ 
ϑίαν. Οἴἶτορ. τῷ Χελαιὼν}] Χεμεὸν 8|αν. Οἰξορ. Χελεὼν ϑ8ἷαν, 
Μοί,. Χελαιὼν] Μααλλων τό, 44, ξ4, ς7, 78ν 77» 9357 131, 237. 
(καῖ. Νῖο. Ὑμεοάοσες. ἴῃ (δῖ. Νίο. Χεελων 18. Μααλων. 53, 82. 
144. ὙΠεράοτεῖ, Ω. 2. ἰα Βυτῃ, Χελλεων γ4. ΑἸά.. Χαιλεὼν ΑἸεχ: Χελλὸν Αττῃ, τ. Ασῃ. Εά. Χελῶὼν Οεοτρ. 
λὼν] Μααλων καὶ τω Χελλαιων ([δὰ ν δἀάϊε. ΔὉ αἱ. τη.) ξξ. Μααλων 
χα! τῶ Χελσων, ῥῖο Χελεων, 9. Μααλλὼν καὶ τῷ Χελλαίὼν 276, 
Μααλὼν] Μααλλω (ῇς ν. το.) Χ. Χελλαιων ιό, 445 ςς, ς79.131. 
Χελεὼν ς3,) 77. Ὑποοάοτεῖ, Ο, 2. ἰὴ υτῃ. - Χελλεων 54) 73) 82, 93» 
237. (δῖ. Νίο. ὙΒβεοάογει. ἴῃ Οὐδ. Νὶς. Αμαλωὼν 71. Μαλλων γ4. Μααλλων γ6. Χελαιων 144. Βαλλὼν ΑΙά4, Μααλὲν (ἔς ἱπξα) 
Ἀπῃ, τ. στα, Ἐά. Μαλὼν Οεοῖρ. Βαλὸν 8αν. ΟΥἶτορ. ἐκ χειρὸς] ἐκ τῆς χειρὸς 19. ἐκ χειρῶν Ατπι. 1. Αἰτη. Ἐά4, Νωεμίν Νοομεῖν 
(βο ν. 14.) 53. Νοεμμείν Οδτ. Νὶςο. Ὑεοάοχει. ἰδία. Νοεμίν ΤΠεο. ἀοτεῖ. Ω. 5. ἴῃ Κυϊμιῦς ἥ 
Χ. Καί γε Ῥὲὰϑ] καὶ Ῥε9 44, ς8, 62. καί γε τὴν Ῥὲϑ' ΤῊεοάο. 

τεῖ, Ὡ, 4. ἰπ Κὐπῃ, καὶ μετὰ τῶτο δὲ Ῥὰϑ ϑῖαν. Οἴἶτορς. μετῶὼ τξτο 
δὲ Ῥὸϑ ϑίαν. Μα. τὴν Μωαξίτιν] 89... Μωχξίτι»] Μωαξι- τὴν τό, γο. Μωαξειτην 93. γυναῖκα, Μααλὼν]. Μααλων 'ξο: 
ΜΜααλὼν] Μααλλων 44, 74) 755 134. Μααλὸν διαν, Οὔτοσρ: κί 
Ἡτημα!] ἐκ χειρος Νοομμειν κεκτήμαι. ς8. λαμξδάνω δὰν. ἐμαυε 
ΤᾺ] ἑαυτῳ τς, 216. ϑ8ίλν. μοι Ατην, :. Αγ Εά. τῇ κεφαλὴ μου 
ἷ, 6, ἑαυτῷ Θεορ. ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα] α 71. εἰς γυναῖκα] 
κα εἰς Αστὰ. 1. Αται. Ἐά. καὶ ἐκ] καὶ μὴ Ατηι. τ. Αγαι Ἐά. ἐξο. 
λοϑρευϑήσεται] ἐξολεϑρευϑήσεται ΑΙεκ. τὸ ὄνομα τοῦ τεϑγηχό. 
τος 2] 75. κα τὸ Ασ. : πη. Εά. τεϑνηχότος 29} - ἐπὶ τῆς 
Ἑληρονομίας ἄντε τό, 44, ζ2, 7γ. ἐκ τῶν ἀδελφῶν] εξ. αδελφων 
(24ι, οοιτ, ἐκ τῶν αϑελφων) Ατῃ. 1. Αττη. Ἑὰά. καὶ ἐκ τῆς] α καὶ 
ξ9. λτῆς πῶ, τ. Αγ, Εά. ἐκ τῆς φυλῆς] ἐκ τῆς ὀσφύος ΑΙΜ. 
λαΐ αὐτῷ] τὰ τόπε αὖτε Χ, ΧΙ, 20) 55. Οὐμρί. ΑἸά.- τς λᾶχ αὐτα- 
16, 44, 53, ς6, 63, 74, γό, 77, τοῦ, 13:1, 1345.200, 236. 237, 241. 

Ἁ Ἁ “ὡὦῷὦ32᾽ 

Χελαιωὼν καὶ τω Μαα-. 



ῬῬ ὁ 
ΚΕΦ. Ιν. 

11. ἐδελφῶν αὖτ, χαὶ ἐχ τῆς φυλῆς λὰξ αὐτᾶ' μάρτὺρὲς ὑμεῖς σήμερον. Καὶ εἴποσαν πᾶς ὄ λαὺς 

οἱ ἐν τῇ πύλῃ, Μάρτυρες' χαὶ οἱ πρεσδύτερον εἰπόσαν, Δῴη Κύριος τὴν γυναῖχά σου, τὴν εἰσ--: 

νορευομένην, εἰς τὸν οἶχόν σου, ὡς Ῥαχὴλ χἀὶ ὡς Λίαν, ἀΐ ὀχόθόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶχον τοῦ 

Ἰσραὴλ, χαὶ ἐποίησαν ἘΝ ἐν Ἐφραϑᾷ, χαὶ ἕςαὶ ὅ ὀνόμά ἐν Βηϑλεέμ. Καὶ γένοιτο οἶκός σδ, 

ὧλ οἶκος Φαρὲς, ὃν ἔτεχε Θάμαρ τῷ Ἰόδᾳ, ἐ ἐχ τῇ δέρματος ὃ δώσειί Κύριός, σοι! ἐχ τῆς πὰ ιδίσκης 

ταύτης. Καὶ ἔλαξε Βοὸξ τὴν Ῥὸϑ, καὶ ἐγενήδη αὐτῷ εἰς γυναῖχα, χαὶ εἰσῆλϑε πρὸς, αὐτῆν' 

χαὶ ἔδωχεν αὐτῇ Κύριος κύησιν, χαὶ ἔτεχεν υἱόν. ̓  Κὰὶ εἶπαν ἀὶ γυναῖχεξ πρὸς Νώεμὶν, Εὐλοφψη- 

τὸς Κύριος, ὃς οὐ χατέλυσέ σοι σήμερον τὸν ἀγχιςέα, χαὶ χαλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ἰσραήλ. 

19. 

14. 

19 

(64) αὶ 57. 237. 

. ϑίαΥ. Μοίᾳ. 
᾿καὶ εὐταν Χ, ΧΙ, 20, ἐς» 745 76, 120, 134. ΑΙά. και: αδεκριϑὴ ταςο 

ΑἸεχ. σαι. Νίς. κα λακ (ρεήπιο : ΠΑΡεῖ τι. τες. 18.) (4, 57.» «8, 6, 
70, 75» 82,93. 128. Ὑβεοδοτεῖ, 1. οἷς. τὰ λακ τοπε αὐῦς γι. τόπα 
αὖτ Τα. σ. Ασα. Ἐά. μάρτυρες ὑμεῖς --ἶν τῇ πύλῃ ἴῃ (οἥ, 

μάρτυρες, ὑμεῖς σήμερον) καὶ μώρτυρες ὑμεῖς ἐγὲ 

τήμερον Αγ. 1. πῇ. Ἐά. μάρτυρες ἰςὶ ὑμεῖς μον Θεὸς. μαρ- 
τύυρὲς ὑμεῖς σήμερον τότε δῖαν. Οἴξορ. 

ΧΙ. Καὶ εἴποσαν} καὶ ἀκεκρίτησαν (8.0) :8. καὶ ὠπεκρίϑησὰν 
Καὶ εἴποσαν πᾶς ὁ λαὸς] και απὲχριϑησαν πὰς ο λᾶος 

λαος καὶ οἰπκον τό. ἔς, αἱῇ παν; 63. Καὶ εἴ εἰποσαν πᾶς ὃ λαὸς--- 

Μαρτυρες) ἀπεχρίϑη πᾶς ὁ λαὸς ἐν τῇ πύλῃ καὶ λέγαον ἡβεῖς ἐσμὲν 
μάρτυρες, Απῃ. 1. Ασα. ΕἘά, καὶ εἴποσαν σᾶς ὁ λαὰς οἷ ἢ ἦσαν ἑ ἐν τῇ 

πύλῃ καὶ οἱ ἱ πρεσδύτεροι εἶ εἴποσαν ἐσμὲν μάρτυρες. ΟΘεον. καὶ εἴποσὰν 

αῶᾶς ὃ λαὸς ὃς ἣν ἐ ἂ τῇ πύλῃ, καὶ οἱ τρεσϑύτεροι, μώρτυῤες ἐσμῶ. 
δίαν. Οἴτορ. εἴποσαν 13] εἰπε ς4;) 64, ἢς. απεχριϑησὰν 1) τοῦ. 
ῥιπαν 241. ΑΙεχς εἴποσαν 18] ὀπὸν τς, 8, 1θ, 59, 76 82, 93» 
1οϑ, 128. Οοταρ!. εοἰπὰν 200. πὰς ὁ λαὸς} τάς τό. οἱ ἐν 
τῇ ἢ πύλη) ασΌι ἐν ΤῊ πυλῃ τς, 64. ὃ ἐν τὴ ἄυλη τό; 449771 21, 200, 
416. (Δι. Νίο. οσῶι ἕν τὴ Ὡόλει! 18, 70. λοὲ 54. ὁ εν τῇ σόλει 

54γ75. “Ἢ και εἰπαᾶν ς8. πύλη] πόλει τού. ᾿ Μάρτυγες] μᾶ- 

τυρεᾷ ἐδμέν.: ϑιλν. Μοίᾳ. καὶ οἱ τρεσδύτεροι εἴποσαν] καὶ εἰπὸν οἱ 
τιρεσθύτεραι 75... α δῖαν. ΟἸ Πρ. εἐἴποσων 25} εἐτῆαν Χ, ἘΠῸΡᾧ τό, 

29,5 44) 83» 55» 56; 47, 68, 63, 719 24) γ6, 775 131 144. (241. ρῇ: 
ἴῆο:. οοσσς. εποσαν.) (αἴ. Νὶς. εγπὸν 54) 64; τού, τΆ4,.236. ΑΙά, 

λέγεσι Αττι. τ. Αση. Ἐὰ. Δῳῴη] δῳοι 2ό9. (δῖ. Νίς. Δῴη 
Κύριος---Βηϑλεέμ]} 4εἰ Δοπιίνμε πανλίδνοπι, φμας ἐπέσιαὶ ἐπ΄ εἰοπρμσε μα ἀπὲ 
ει Ἀαολεὶ εἰ βει 1ιἴαηι, φαδ κα ἀβεαυενμα! ἀἰορεμ 10εἰ; εἰ γσεγε 

οἰτίμίοπ ἰπ Ἐρήταία, εἰ ὶ' μοριν ἐπ Βείλίεενι, Ατηθτ. γυναῖκα) 

γυναῖκαν 111. γυναῖκά σε] αὶ σε (ρηπιο : μαῦεῖ τ. τες. 1.8.) 64, 
κοι 20.) 128. Ατῃ. 1. Απῃ. Εά. γυναικα ταύϊην ςς. 8]αν. Οἴἶτορ. γυν- 

αἰκα σε ταντὴν 71. γυναικᾶ τῇ (υτ υἱἀετυτ) 93: τὴν εἰσπορευο- 
μένην] τὴν ἐχπορευομενην ςϑ. ἣ εἰσπορεύεται Αττη. τ. Ατίν. Εά. ἣ 

εἰσεπορεύετο Οεοτρ. οἶκόν σΒ] κολποὸν σου τό, 44.) ς29 ς3, 77», 131» 
144. 236, 237). (εἴ. Νιῖς. Ῥαχὴλ)] Ῥαχην 11. Ραχιηλ τ9. 

καὶ ὡς Λίαν] και Λείαν τό, 44, 775 2ο9. (αἱ. Νῖς. ΤΠεοάογειῖ. 1. οἱξ. 

αὡς ς3, ς9, 7.593» 236. Οεοῖρ. ὡς Λείαν )γο. Λίαν] Λείαν 18, 
29, 64, 71, 74, 76» τού, 131») 1347) 1447.241. ΑἸά. ΑΙεχ. κοδό- 
μησαν] οἰκοδομησαν 111. τῇ Ἰσραὴλ] α τὸ Χ, ΧΙ, τό, 18, 44) 53, 
ς7,) 58, 635 64, 70, 74. 7» 77» 93. τού, 108, 128, 131}134᾽14457200, 

436, 237, 241. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ, Νις, Ὑπεοάοτγεϊ. 1. οἷξ, 

καὶ ἐποίησαν δύναμιν] καὶ ποιῆσαι δυναμιν 19, ς4, 74. 76, τού, τοϑ, 
1345).241. Οὐοπιρὶ. ΑΙἴεχ. Ὑτβεοάοτεί. 1. οἷ. ποιῆσαι δύναμιν Αττη. 1. 
Ἄγ. Ἑάὰ. ἐν Ἔφραϑᾳ] ἐ ἐν Ἐπραϑᾷ Ασῃ). 1. Ἀττι. Ἑὰ. ἐν Εὐ- 

πραϑᾷ Οεοτρ. καὶ ἔγα!] καλεσαι ς8. καὶ ἔςαι ὄνομα] και 
ἐκάλεσεν ονομα 82. καὶ ὀνομάσαι ὄνομα Αττη. τ. Απῃ. ἙἘά. ἔςα!) 
κάλεσαι Χ, ΧΙ, 18, 49, 55: τό, 70, 719) 128, κατεραι 63. ἔμ]αι γς. 
᾿ἔραι ὄνομα] καλέσ.. ὄνομα (ἴοο. εταίως : τηληυϑ Ρεπιᾶ, Ὡς νἱάείῃγ, 

τείθτυἱς αι.) 120. ὄνομα] το ονομα 70. ὄνομα σε ϑἰΑν. Οἴἶτοξ. 
ἐν Βηϑλείμ] ἐμδηϑλεὲμ (60) )ς. Βηϑλείμ] Βηϑεέμ (Πς) τς. Βε9- 
λεμ24ι. Βαιϑλεέμ. Αἷεχ. παρὰ πᾶσιν ἀοίδιμον ἀνϑρώποις 
Ὑποοάοτεῖ, 1. εἶς, -Ἐ εδάεπι, εἶα ὠνθρώποις ἀοίδιμον, ὙΠεοάοτεῖ, ἴῃ 
(ἱ. Νῖς. 

ΧΙ]. γένοιτο οἶκος---Φαρὶς] θῆται ϑ ΘΠ Φαρες γ6. γενοιτο ο 
οιχος Φαρες 82, 92. γίνοιτο οἶκός 65} γένοιτο ὁ οἰκος σ8 ΠιΧ, τό, 

18, 44, τό, 63, γο, 77», 1οϑ, 128, 209, 236, 237. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 
(δι. Νίο. Ὑπβοοάοσγεῖ. Ὁ. 2. ἰπ Κατὰ. καὶ ἐγένοιτο ((ς) ὁ οἶκός σα 
57» 58. γενητᾶι ὁ οιχος δ 8 74) τού, 134. γενοιται ὁ οἶκος σ 78. 
ὡς οἶκος] ὡς ο οἰκος Χ, 18, ςό, ς8, 63, 64: 74, 75. 108, 128, 134, 
441τ. ΑΙεχ. Ατ. 1. Αγ. Βα. 

ἴῃ 6) Αστη. 1. ἅπῃ. Ἐά. Παρὶζ (ἄς ἰπἴτα) Οεοσς. ἐκ τῷ σπίρ- 

: ΦῬΗδοάοτεῖ. ἴῃ ἀξ. ΝΝΙς. ᾿ καὶ δώσει θϊαν. Οἴἶϊτος. 

Φαρὲς} Φαρεζ 241. Παρὲς (ἢς ᾿ 

Υ 6. 

Καὶ ἔςαι σοι εἰς ἐπιςρέφοντα ψυχὴν, καὶ τὰ διαθρέψαι τὴν πολιάν σου, ὅτι ἡ νύμφη ἡ ἀγα- 

᾿βαΐος Ί Ῥχόσγη; καὶ 93, τοβ. ἶχ τῷ σπέρμάτος--- Κύριος δοι} καὶ 

εξ τοῦ σπεῤμὰϊος σε δωὴ σοι Κυριος το, ς4, ζ9, 82. Τποούοτει. Ι, εἶξε. 
ἢς, πῇ δώει, )ς. καὶ εκ τὰ σπέρμαϊος σε δωσει Κυριος οΘεος σοι 74, 

- 56, 134. ς, ἈΪΕ δῶ σοι Ῥίο δώσει, τού. “ε {ἐπεῖπε ἵπμο ἀεὶ εἰδὲ δονκίπαε 
ἈπηδΥ, ἐκ τότε ὀπέρμαῖος: καὶ δώσει σαι «Κύριος υἱὸν ̓ Αττας. Ἃ σαι. 

- Ἑά. σπέῤματος σπέρματος σε ττνιβ, τὰ, 64) 70. σπέρματος 
ΣΊ υπεῤμαάῖος δὲ Χ, ΧΙ; 39, δξ; τό, 63, 76, 120. Οοπιρὶ. ΑΙά. 8ϊαν. 

᾿ σπέρματος Σ δύσεὶ Κύριός σοι]. σπέρματος σδ δῶ σοι Κύριός ο σοι (ᾷς) 

γι. σπέρματος σε καὶ δώσει Κύριος Οεογρ. θώσει) δωη δῷ, 93. 
Ὀσπιρί. δωδὴ (Δ. 2η δώσει) ὁ. δώσοι γο. δώσει σφι. ΑΙά. ἄῴοι 

[ Κύριός οι] ΤΥ. 

τό, 93. Οοτπρὶ. ϑἰᾶν. ᾿Κυριος ο Θεος σοι γ6. τοαιδίσκης ταύτης} 

"ΧΕ τέκνα Χ, ΧΙ, τς; τόν 18, 29) 44) 52) 53, ςς, ςό, ςγ, ς8, 63, 64, 
70, 74, 76, 7), τοῦ, τῶο, 148, 131). 134) 200, 36, .23}. Ὀομηρὶ. 
ΑΙά. δι. Νῖς.- 8ιν. -Ἐ υἱόν Οεότρ. 

ΧΠΙ. Ῥὰϑ--ἰἰς γυναῖκα] Ῥ»ϑι ἑαυτω. γυναῖκα 19, 4... ΠΡυϑ 

εἀυτῶ εἰς γυνάϊκα 93.. καὶ ἐγενήθη] Ν 50. και ἐγένετο 200. (241. 
δΧᾺ 1) ΑΙοχ.: καὶ ἐγενήθης -πρὸς αὐτὴν] Α οὰΠῚ ἱητεττηεά. ΠΗ. 

κἀὶ ἐγενήϑη αὐτῷ] εαὐτω 82, καὶ ἱ ἔγενήϑη αὐτῷ εἰς γυναῖκα] εαἰΐω 
᾿ γυναιχῶ ) 5. 1τό8. ᾿(οπιρί. εἰ δα φβ εἰ ἐπ ιαιγ  πιρηῖμηε, Απιῆτ, 

᾿αὐτῷ. εἰς γυναῖκα] ἑαυτῶ γυναίκα ξ9. αὐτὴ αὐτῷ εἰς υναῖκα. Οροτρ. 
αὐτῷ γυνὴ ϑίαν. ᾿φᾳρὸς αὐτή» ὥρος αὐῖον. φοττ. 134. αὐτῇ Τ- 

μι Ύτ. 108. Οοίμρί. α αὐτῇ 241. αὐτῇ ὁ Κύριος σσάςς αὐτῇ 

κύησιν] κοιησινκρ3. (δ4ι. Ϊἴῃ ΤΉΔΥΡ. 8ῃ κοιῆσεν ΔᾺ ἀὐηδεν: ἡ κῦσαν 

᾿δίᾶν. ἌΜΝ ὐδ ἔτεχεν αὐτὼ υἱὸν 10, Κ4, 74) 79, γ6, τοῦ, ταϑ, 
134. ΟΟτηρὶ. ετεκ (Άς) αὐτῶ υἱὸν ς9. ἕτεκεν αὐτὴ υἱὸν 93. ἐεγεννη» 
δὲν νιον 241. ΑἸοχ. 

ΧΙΝ. εἶπαν] εἰπὸν ζ4) ζ9, 74, 75. 76, 82, 93») 1ού, 1τοϑ, 134: 

Οοπιρ. πρὸς Νωεμὶ»} ἴσρος τὴν Νεομμει το. τὡρὸς Νοομμεῖν 
Αἰεχ. (δῖ. Νίς.. τῇ Νοεμὶ πῃ. τ. ἄπη. Εά. τῇ Νοεμὶν Οεογρ. 
Νωεμὶν} Νοομμιν (ἄς ν. 16.) 241. Κύριος] Ἔ οΘεος 54,75) 3009. 
«Ἐ ο Θεὸς σε 82, 93. 8ιαν. Οἴἶτος. ἐεὶ Κύριος Θεοῖς. οὐ κατέλυ- 

σέ σοι κ᾿ εκάλεσίν σοι (ἢ) ς3. κα αὶ ΑΙά. κατέλυσε] καΐελυσαν 
)ς. κατίλυσέ σοι] χαΐελυσε σου τό, 445) ς7, 645 74. γόν τού, 1315 
134, 237. δϑιελίπε σοι τηᾶγᾳ. 1το8. κατέλυσεν πὸ σξ Αττὰ. 1. Ατηι. 

ἘΔ. σοι σήμερον τὸν ἀγχιςέα] σε τὸν αγχίσεα σήμερον 120. τὸν 
ἀγχιςία σε σήμερον ϑὶδν. σήμερον τὸν ἀγχιςία]) τὸν αγχιξεᾶ ση- 
μέρον τς, 18, ςς» 6, ς8, 64, 70, 128. αγχιξεῶ σήμερον63. τὸν 
ὠγχιςέα] τον αγχχρεευοντα 19, 545 59, 74) 75» γ6, 82, 93, τού, 134. 
Οοιηρὶ. Ὑπεοάοτεῖ Ὁ. 2. ἰῃ Ἀυτι. καὶ καλέσαι] τε καλεσαι ΧΙ. 

α Χᾶι 4. 58, 7ζ) 85, 93» 1ο8. Ὑμεοάοτεῖ. 1. οἶς. Ασαλ. 1. Ασα. Ἐά, 
κάλεσαι τε ς9. καὶ ἰκάλεσαι (ας) γο. ὠλλ᾽ ἔδωκε καλέσαι δίαν. 
Οἴτον. τὸ ὄνομά σεἾ ὄνομα σα Αται. τ. Ατπι. Εὰ. τὸ ὄνομνο 

αὐτὰ 8ιαν. Οἷἶτοσ. ἐν Ἰσραήλ] ἐν μέσῳ ᾿Ισραήλ Ατῃ. 1. Αστα. 
Ἑὰά. 

ΧΝ. Καὶ ἔςαι] α σοι Ὑποοάοχεί. ]. οἷϊ. εἰς ἐπιςρέφοντα α εἰς 

ΧΙ. ὡς ἐπιγρεφοῦα 29. εἰς ἐπιρρέφειν ὦ Ἀπ. 1. Ασῃ. Εα. ἐπιςρέφων 

Θεοῖς. ψυχὴν] ψυχην σε 71. πνεῦμα Ἀπῃ. 1. Ατὰ. Εά. τὰ 
διαθρέψαι τὴν πολιάν σε] εἰς τροφὴν τῇ γήρατός σε ϑῖαν. δια- 
ϑρόψαι] διαϑρευσαι γς. τὴν τολιᾶν σ5} τὸ γῆρας σε Ατ΄ῖ. τ. 
Απῃ. Ἑὰ. ὅτι ἡ νύμφη} , 59. ὅτι νύμφη σε Ατπι. τ. Απη. Εὰ, 

ἡ νύμφη] ἡ νυμφὴ σε Χ, ΧΙ), τς, τό, 18, 29, 44) 53, 53» 545 6» 56, 
ς7,) (8, 63, 64) 70, 71, 74) 755 76, 27» 829 93. τού, 1τοϑ, 131, 134» 
144, 209, 236, 241. (οπιρ!. ΑΙά, ΑἸεχ. (δι. Νῖίς. σους. ϑἰαν. 

ἢ ἀγαπήσασα) κα ἡ 144. ἣ ἠγάπησε Ατηι. τ. Ατπῃ, ἘΔ. Οεοτε. 
ἔτεκεν αὐτὸν] ετεκεν υἱον Χ, τς, 16, 18, 29) 44) 52», 43» 58 56, 57» 

ς8, ς95) 63, 70, 719 74» 76, 77. τού, 120, 128, 1319) 134» 144) 209, 
236. ΑΙά. (ας. Νῖίςο. Απῷ. 1. πῃ. Εὰ. Θέοτρ. ϑίαν. α αντὸν 7ζ. 

ἔτεκεν αὐτὸν, ἥ ἔριν ἀγαϑή)] ἔτεκεν υἱὸν ἥ ἐριν, ἥ ἐξιν ἀγαϑὴ (Ες) ΧΙ. 

ΞῚ 5... 

᾿ μ Ἦν ὦ. .ὍῳὍ9ὺ.0 



ΡΟΎΥ Θ. 

’ Ν - Ν Ν ; 

πήσασά σε ἔτεχεν αὐτὸν, ἥ ἐςιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπ]ὰ υἱός. Καὶ ἔλαθε Νωεμὶν τὸ παιδίον, 
ΚΕΦ. ἵν. 

16. 

χαὶ ἔϑηχεν εἰς τὸν χόλπον αὐτῆς, χαὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς τιϑηνόν. Καὶ ἐχάλεσαν αὐτϑ᾿ αἱ γεί-. 17. 

τονες ὑγόμᾶ, λέγεσαι, Ἐτέχϑη υἱὸς τῇ Νωεμίν' χαὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτϑ, ᾿Ωξηδ' ὅτος πα- 

τὴρ Ἰεσσαὶ πτατρὸς Δαυΐδ. Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Φαρές. Φαρὲς ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ' Ἔσ- 

ρὼμ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ' χαὶ ᾿Αρὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάδ. Καὶ ᾿Αμιναδαὰδ ἐγέννησε τὸν 

Ναασσών' χαὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμών' Καὶ Σαλμὼν ἐγέννησε τὸν Βοόζ' χαὶ Βοὸζ᾽ ἐγέν- 

γησε τὸν ᾿Ωδήδ' Καὶ ᾿Ωξὴδ᾽ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί: χαὶ ̓ Ιεσσαὶ ἐγέννησε τὸν Δαυίδ. 

ἢ ἔριν ἀγαϑή σοι] ἣ ὠγαϑή ἐρι σοι Αἴτι. τ. Απη. Ἐὰ, ἢ ἕεὶν ἀγα- 
ϑωτέρα σοι ϑῖαν. Οἷἶχορ. ὄγαϑή σοι] Ττ. ἐς. ." | 

ΧΥΙ. Νωεμὶν] Νέεομμες (ἄς ἱπ οοπι. ἴε4ᾳ.) 19. Νοομμειν (ς3. 
ῆς ἰπ Του. 64.) ΑΙεκ. Νοομεὶν Οδι. Νίς. τὸ παιδίον] το παν- 
δαριον τ9, 64. 74. 76, τού, τοϑ, 134. Οοιηρῖ. ΑΔ. ἔϑηκεν] εἐϑη- 
κεν αὐἴον ΧΙ. εἐϑηκὲν αὐτὸ ς ς» 74) 76, τού, 134, 24τ. (ομηρί. ΑἸά. 

ΑΙεχ, δίαν. εϑετὸ αὐτο ςύ, ς8, γ17) 120. ἔϑηχεν εἰς τὸν] ἐπεϑηχεν 
ἔπι τὸν ς4. εἴεϑικὲν ἔπι τὸν ς. εἰς τὸν χόλπον] ἐν τῶ χολπω 29» 
ςς, τό, ς8, γἱν τ2ο. εἰς κόλπον Αττα. τ. Αττη. Εά. αὐτῆς] αὐτῆς 
ΑἸεχ. Αἴἴῃ, σ᾿. Ἄξῃ. ΕΔ. Θθοσρ. διαν. αὐτῷ] αὐτὸ τς, 82. αὐτῇ 
ςς. (ς8. ἀυ. δῃ αὐτὴ) εἰς τιϑηνόν] τιϑηνός Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. 
Οεοτρ. 8ϊῖαν. οίᾳ. τιϑηνόν] τιϑινον 9, το6. τοιϑυνον ς. τη- 

ϑνγον9.. :: 
ΧΥΤΙ. αὐτὰ 19] αὐτῶ το, 82, 93. Οοτηρ!. αὐτὸ ς4) 59, 74; 758» 

η6, τού, 124. αὐτξ αἱ γείτονες ὄνομα] αἱ γειτονες το ονομα͵ αὐτὰ 
ς8. ὄνομα αὐτῷ αἱ γείτονες Αἴτη. 1. Ατ). Ἐά4, αἱ γείτονες ὄνομα 
αὐτῷ δῖαν. αἱ γείτονες ὄνομα λέγεσαι} οἱ γείτονες τὸ ὄνομα λέγεσαι 
(Ώς) γοθ. γείτονες} -" γενες ζ4γ, 59, 74» 70» 76, 82, 93» τού, 1 24. 
ὄνομα 19} τὸ ονομα Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 295 445 53» 5» 57» 71» 77» 
131, 144) 209, 236. ΑΙά, (αἴ, Νίς. λέγεσαι) και λέγεσι Αἴτη. τ. 
τι. ἘΦ. Νωεμίν] Νοεμμαν ς-6. Νοὲμμει ό4. Νοεμμι 93. 
Νωεμείν ΑΙεχ. Νοομμείν΄ (αἱ. ΝΙςο. Νοεμὶν Αγ. τ. Απῃ. ἘΔ. 
καὶ Ἰκάλεσαν 4] ἐκάλεσαν δὲ 19. καὶ ἐκάλεσε 47, 71) 7. ὄνο- 
μα αὐτὰ] ὄνομα αὐτῷ δῖΔν. ᾿Ω6η5] Ωδηλ (ῆς ἱπῆ4) το. ᾿Ἰωξηδ 
(Βς ν. 2:1, 22.) γ1. ᾿Ωδέδ᾽ Ατηι. τ. Απῃ. Εά, Ἰωδέδ Θοογρ. Ἰ0- 
δήδ δῖαν. Οὗτος. τος ττατὴρ] ὅτός ἴςι πατὴρ Ατπι. τ. Αγ. Ἐά. 
Θεοτρ. δι. ττατὴρ)] ο πατὴρ ι8βζ. ἾἨἸεσσαὶ] Ἰεσσὲ Απῃ. Σ᾿. 
Αστὰ. Ἑὰ. διαν. Ἰεσὲ σθογρ.0 Δαυίδ] Δαξιδ (ᾶς ἰηῖα) 24:. 
Ὁ αι. Νίς. δῖαν. Δὰδ (ᾶς ἰηξα) ΑἸά. 

ΧΥΤΙ]. αἱ γενέσεις] εἰσὶ γενέσεις Αττα. τ, Αττῃ. ἘΔ. εἰσὶν αἱ 
γινέσοις Οεογ. γενέσεις} ἰῃ τηᾶτρ. γεγεαλογιαι το8. ἔγώνησε) 

ἐγένησε (ςοττ. τηδηι! τες. ἐγεννῆσε. ἢς ἴῃ σοι. 64.) 144. 

Ἑζρων τιοϑ. Ἐσρὼμ δὲ ϑίαν. 

“Νασὼν Οεοῖρ. Ναασσὸν ϑ8[αν. Οἶτορ. 

σὸν Ἰεσσὲ ϑῖαν. Μοίᾳ. 

τὸν Ἐσ- 
ρώμ] Εζρωμ .-8θ..ἁ Ἐσρώμ] Εξζρωμ (ἔς ἰμ οοπι. ἴε4.) «4. Ἐδρων 
1οϑ. ᾿Εσρών (ῆς πῆ} Οοπιρῖ. ΑἸεχ. 

ΧΙΧ. ὈἘσρὼμ!]} καὶ Εσρων Χ. Οὐπιρ!. ρῥτεπητι, καὶ ΧΙ, τό, τβ8, 

19, 44) 53) ς6, ς7, 59, 70) 71) 77ν 93» τού, 128, 131) 134) 1445)3200, 
“36. ΑΙά. (αι. Νίς. Απτῃ. 1. Απῃ. Ἐὰ, καὶ Εξζρωμ ς8, )ς. καὶ 

τὸν ᾿Αρᾶμ)} τὸν Αρραν 11], 241. 
τὸν Ἰαρὰμ ϑῖαν. Οὐἶτος. ᾿Αρᾶάμ] ᾿Αρῶῃ (ουπὶ μ ἔπρτα 11π.) ᾽ς. 
καὶ ᾿Αρῶμ) Αρραν δὲ 1Π1|, 241. κα και (ἴαπὶ Βῆς φυδπὶ ἀείποερβ υἵψυς 
αἀ Βοοῦ ἱποϊμῆνε, 74. Ατηι. τ. Αστι. ΕΔ.) Οθοῦρ. ᾿Αρῶμ δὲ ΑἸεχ. 
8ιδν. Μοίᾳ. -᾿Αμιναϑάδ] Αμειναδαδ (ἔς ἰπτ4) 93. 

ΧΧ. Καὶ 1τὉ. εἰ 2.1.6. Καὶ ᾿Αμιναδὰδ] α καὶ το. ᾿Αμι- 
καδαδ δὲ 8[δν. τὸν Ναασσώων--ἐγίννησε τ. ἴῃ οοπι. [64.] αὶ ουΐῃ 
Ἰηϊετηθά. ς. τὸν Ναασσών' καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε} κα΄ ς4. 
Ναασσὼν] Ναασὼν ΤΒεορ γ ἕξ. ἴῃ ΜαῖΒ. ᾿ς. τ. Ασπν. σ᾿. Αστ. Ἑὰ. 

καὶ Ναασσὼν) Νασὼν 
Θεοῖς. Ναασσὸν δὲ δῖαν. Οἰἶτορ. ᾿ Ναασσὼν δὲ ϑῖλν. Μοίᾳ. ἐγί- 
νησε 3. εγενῆσε 7. Σαλμώῶν] Σαλμαν (βς ροῆει) 11. Σαάλμον 
75. Σαλμόν (ἔς ἰμῆ4) δῖαν. Οἴἶτος. 

ΧΧῚ, Καὶ 19] 76. Καὶ Σαλμὼν] Σαλμὼν δὲ δῖαν. Μοί,. 
τὸν Βοόζ' καὶ Βοὺζ) τον Ζοροξαξελ' καὶ Ζοροξαδελ (ςοττ. υπΐπαυς 
Ὁ αἱ. τὴ. Βοοζ) ςς. καὶ Βοὸζ] , καὶ Οεοτς. Βοὸφ δὲ ϑιίαν. 
᾿Ωδη6] Ιωξηδ' (ἃς ἱπ σομ). ἴδᾳ. 49, ς6. Θεοῖς.) 8. -Ἐ ἐὰ τῆς Ῥουϑ' 
δ αἱ]. τη. ςς. ᾿Ωδὲδ᾽ Απη. :. πη. ἙἘά. Ὀδὴδ᾽ δίδν. ᾿ 

ΧΧΙ. Καὶ ᾿Ωδὴηδ] Ωδηδ δὲ το. διαν. Μοίᾳ. Ιωδηδ δὲ ς8. 
᾿Ωδὴδ Απη. :. Ασηι. ΕἘὰ, Ὀδξὴδ δὲ 5ῖαν. Οἷἶτοςσ. τὸν Ἰεσσαί] 

Ἰεσσαὶ ὈΪ5] ἹἸέσσε )ς. Ἰεσσὲ Αγ. τ. 
Απῃ. Εά. Ἰεσὲ Θεογς. καὶ Ἰεσσαὶ] Ιεσσαι δὲ 19, 74, 76. ϑῖλν. 
Οἴἶτορ. κα καὶ Απη. 1. Απῃ. Ἐά. ὅδοσρ. Ἰεσσὲ δὲ δῖαν. Μοίᾳ. 
Δαν] - τον βασιλεα 128, 241. ΑΙοχ. 

18. 19. 

20. 

21. 

22. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 
ΟΟΝΤΙΝΕΤ (συειηδάηγοάαπγ δα [δ τος ΡῬγδοοθάθηξε8) Δ] ΙΟσ ΠῚ Ιητογργεΐυμη ΤΕ] 145, ς Οοάϊοιπ τηδτγ- διπιδυβ ρ]εγαπιαας δγαΐαβ,; ϑοθο 5. δἰίατω, 4185 Τδ᾽46 πὶ ̓ηνθηϊιητωγ, δα) ε 15. Αὐρἢ Πα πὶ αα άεπα Βα) πλοά! {ἀρε]]εΠ] τ ργοδεῖ σοάεχ ΒΑΠ]δηὰς -- (γε. 2ος8. Νοῖετ 8.) Ου}85 ἀσαπι πηβρῃᾶ ράγβ Ϊᾶτη-. ἅἀπατπιπι ΡαΌ]ΙΟΙ Ἰαγὶβ (βέϊα ἤξ, εα ργϑείδγεϊπι (εἸ!ρετε νου χυα γε] δάμιυις ἱπεάϊτα, (ἀπὲ, νεὶ αυνδδ ἀΠ τεσ ἴῃ Ἡεχδρίογυπα ἔγαρτηεητῖς ἱπιργεῆϊς, δἰ το ἴῃ Οοάϊοὶς ΔΡΟΡΤΆΡὮΟ ΠοΟΙ͂ΓΟ γεργδίςπεδηίηγσ. Οοάϊοας ἰπ Δρ- Ρέπάϊος ςἸταῖοϑ 1{π6πὶ, χαΐδιι5 ἴῃ Ἰρῆϑ ΠΡ τῖβ, Πα πλσῖθ ἀεῆρῃαν!. ᾿ 

100. ΟΑΡ. 1. 4. εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν] Ο. Θ. εν χρρι αὐτὸ ΤΑΓΡ. ὃς. 11. Καριαϑσεφὲρ] Ὁ. τολις γοαμ- ματῶν ΤὭΔΓΡ. ὃς. 12. τὴν ᾿Αφχὰ] α Αψω Χ, 1 4. Χάλεξ ὅζο.] Χαλεῦ, εξ. ἐγκαρδιος : Ἄσχζαν, συρίκη (1. σὴ-- ριΚη) ητοῖ μεταξοτη᾽ Τοϑονιήλ, μετ᾽ ἐμξὲ ο Θεος ϑ.ῇοϊ. τή πγᾶγρ, τό. τς, λύτρωσιν] Σ. χτῆσιν. τὸ δὲ Ἑδρώικον Το- λαϑ ἐχει, ὁ ερμηνευετως λυτρωσις. τατΡ. Χ, οδάδῃχ Βαδοέ, ἥπο Σ ΡΓθῆχο, ΓΆΔΓΡ. ς8. λύτρωσιν μετεώρων ὅς. Σ. κτῆσιν ἐν ὑψηλοτεροις καί κτῆσιν εν καιλοτεροις τΆΓΡ. Χ, 6. ἤς, ἤπε Σ ργβῆχο, ξ8. ἧς, ἤπα [δοιηάο ἐν, ΠλΑΓρ. ὃς. 240. Δωμανά] ἴῃ ἴδχία Ἐνωμμώμ. τῇ. οἱ Τὶ καὶ τὸ Ἐζρ, Νααλαλ Χ. Ο. Ἐνώμμαν. Θ. Ναάλα πγᾶγρ;. ὃς. 21. Δαλὰφ] Ο. Δαλαφ. τη. οἐ Τ', καὶ τὸ Εφρ. Ααλαῷ Χ. 25. τῷ ὃςρακώδεε ὅζο.7 οἱ Τ', κι τὸ Ἐδραικον. ἐν Αἰλων καὶ εν Σαλαξειν. Ο. μυρσινωνος. [γ. δρυμωνος. ο( Τ'. τῷ ὀξακώδει ([1ς) πιαγρ. Χ. εἘχίγα Ἅὁγαάϊπογη ἐξηϊεμεῖδα. ΟἸΑγ ΠΠπγυς ΠοεάἀετἸεἰπίας Μοηϊείαοοπίιην ἐπ Ἡεχαρ θ, ἀγρυτηθητῖβ ΠΙχαΣ, ἴα ὈΟΓΓΙΡΈΠΔ δα ἰγηδί : ὉΠ Ο. τω οςρωκωδὲδι. Αλλ. τῷ μυρσίνωνος. ἘΣ 7») ἈῚ ἜΝ Ο. εν ᾧ ὡκ ἄρχτοι κοέ ἐν ᾧ ὧς ἀλωπεκες. Ἄλλ. ἐν Αὐλῶν καὶ ἐν Σαλαζιν (ταβηάοίξ Θαλαζ,»). Ε΄. Ο, ΑἸέον, ᾿ῃ Οο]Πας. γεγί, Αγηηθῃ. ὅζο. ΟΣ Ἠξεχαρὶα ἴῃ}. ἐν ᾧ αἱ ἀλώπεκες] « εν ῳ Χ. ᾿ 
ΟΑΡ. Π. 1ο. οἱ οὐκ ἔγνωσαν] Οοάεχ Χ. ἰεβὶξ οὰπὶ Ἐ4, Βοπ. 14. ἀντιφῆνα!} Θ. φῆναι τπᾶγρ. 8ς. 1 ξ. ὁπορεύοντο] Ο. ἐπόρνευον Γηᾶτο. ὃς, 16, κριτῶν] Ο. Θ. βήάυηι αὐτῷ τηᾶγρ. ὃς. - 18, Καὶ ὅτι] Σ, εἰποτέ τῆαγρ. ὃς. 

᾿ , ΟΑΡ. ΠῚ. 2. σὐλὴν οἱ ἔμπροαθεν δζο.} παντελῶς γαρ οἱ τξο αὐτῶν ἀανεπιφήμεονες ἡσῶν τῶν τοιϑτων Θ᾽]. Ἰῃ ἸΏΑΓρ, 

10. καὶ εἶπεν ᾿Εγλὼμ ὅζο.7 Σ. ο δὲ οιπε, σιγα. ᾿ἀποπεμψναμενα δὲ αὑτῷ τσαντὰς τους ταροξςηκοότας ἀυτῳ, εἰσηλϑε προς αὐτὸν ο Αὠδ' καϑήμενου κατα μονως. τηᾶῖρ. ὃς. 20. χφὴ ᾿Αὠδ εἰσηλθε πρὸς αὐτὸν] αἱ. 1. Αἀἀαηΐ [η τηᾶγο, ὃς, 22. τῆς Φλογὸς 15] Δα φλεδος ροίξεγ. ποίδτιγ Σ. τῆς ἐχμῆς (ἢ) τηᾶτρ. Χ. [Ι͂ῃ Ηεχαρῖϊς Ὀτίρεπιβ πῶ Ο. ᾧλογος. Αλλ. φἰχμης. ΕΠῚ Ἰοέϊζο ϑυπηηαοῆὶ ἀρχμης, αὐ ἢεπε ποίαϊ τηᾶγΓρὸ [ΟΠ]. σ. ῥγαίβίυμη νοσαθυϊαπὶ Ἠεδγαίσατα γοάαϊξ εείαι τ Ἀςρ,. αν], 7. ϑγιαγθθομυθ. Ε' Ο, ΑἸτογ. 1η (Ο]1ας. γεγῖ, Αἴπν. ὅζο. ΟΕ, Β 6- 
Ρέγίογ. ργὸ ΒΙΌ]. εἰ Οἵ. [ντ. ἴῃ]. 24. χρὴ εἶπαν, μήποτε δτς.7 Α. Θ. ἀποκενοῖ τὸς πόδας αὐτῶ, τετράῷϑαι λέγον- 
τες. ἸΙωώσηππος' τιρὸς ὕπνον 4. ἢς τηεπάοίς, ΡΙῸ ᾿Ιώσηπος. εἰς ὕπνον τετράφϑαι λέγοντες ( γομίζοντες). ΨΊάς ἸοΙΕΡΗΙ 
Αμεα. 7]. 110..ν. ς. 4. τοχλ. ἰ. Ρ. 2οι. ΕΑ. Ηυαίοη. 21. ἐν τῷ ἀρστρόποδι τῶν βοών] Α. εν διδακτηρι. Σ. εὖ 
τῇ ἐχετλη. Θ. ἐν ἀρατροποδὶ των βοὼων τπᾶτρ. Χ, ΝΕ 

ΟΑΡ. [ν΄ ς. εἰς χρίσι] τὰ κρινεῦδαι Χ, 6. ἐκ Κάδης] ἐκ Κεδὲ (ἤηε Νεῷϑαλι) Χ:. ἐκ τῶν υἱῶν 1 97 Ο. Θ. 
. 0.255 Τῶν υἱῶν ΓΩΔΥ͂Ρ. ὃς. 7. Καὶ ἐπάξω τρὸς σὲ] Ο. καὶ απάξω Ἴρος σέ. Α, ἐλχυσὼ προς σε. Σ. ἀϑροΐσατε, 
(Ιἐβε «ϑροισω.} τιᾶγρ. Χ, Αἀ Σ ἴογῖς Ἰερ. αϑροισω ὥρος σέ, ΕΧ 40 ςοηῆαίατη πιεηάυτ αἰϑροΐσατε. ΒΑΉταϊζ, 
Ηεχαρὶ. α. οἷ. Α. ελχυσω προς σὲ ΓΔΓΡ. 108. 0. ροτέρηρμα] Α. κασχημα.᾿ Σ. ἡ ἀριςσίω Πγᾶτρ. 8 ς. προτέρημά 
«ἢ Δ. καυχήμω σε. Σ. ἡ ἀρεςείᾳ σή (ΒΟ) πιᾶτρ. το8. ἐκ Κάδης} ἐκ Καϑης Χ.ι ιἱ. Κὼ Χαζξὲρ ὅζςε.] οἱ Γ΄, 
καὰ Χαῦερ ο Κεινεμος ἐχωριοϑη τηᾶτσ. Χ. ὡς δρυὸς τυλεονέκτάντων ΡΥΘΗρΡῚ Θ. ΤΑΓΡ. Δ. τό. ἕως ᾿Αρισῶ εως 
δουμν Ἃ, 20. ἐπὶ τὴν ϑύραν] ἔν τῇ ϑύρα Χ, εἰ ἕξειν ὧδε ὠνηρ] εξὶν ἐγῦξαυθα ἀνὴρ Χ. 21. κροταφῶ)] ῬΓ Ηρ 

᾿Αχ. τηᾶγρῷ. Χ, ΟἿ, Ἀερετγίοσ. ἴῃ Ιοο. 22. ἐτρόπωσεν] ἐταπείνωσεν Ἄ. 6. 
ΟΑ͂Ρ. Ν. 2. ᾿Απεκαλύῷϑη ἀποκάλυμμα] Ο. Θ. εν τῷ ὠρξαόθαι αρχήγους." Σ. εν τῶ ανακαλσψαάθαι τας κεφαλαὶ 

τράγρ. ὃς: (ΕΚ Ηεχαρὶ. δά Ιος, ᾿Ασεκαλύφϑη ἀποκάλυμμιω---Κύριον] ἐν τῷ ἀνακαλύψαοϑαι κεφαλὰς ἐν τυροξοιρέσες 
λαξ, ἀπεκαλύφϑη ἀπωρώλυμμα" εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. (ἢς) ξ4. 4. σατρώπα!] Ο. ὑπάρχοι γηᾶτρ. ὃς. Ιὴ Ηεχ- 
Δρίογ. ἔγαρτα, ἰτὰ Ἰερίξατ: ΟἹ σατρωαπαι. Αλλ. ὑπάρχοι. ἘΠῈ 4181 ἐτεφυδηβ ἐδάεην ἀΠγεραηΐία, Νίες τλΐγαπα: 
υυπλ “΄ ςοηξι ἤηΐ  εγβοπεβ Ψεΐεγεβ. 8. ]ςοῖ τοῖς. Ο.. ξβρα ἱηγηϊχία ἔμπξ νεῦρα Ἀοἠχεοληι ἔλθ ᾽ε- 
“ΠΩ; εἴ οοηίγα Κοἠφωις ]πέεγῥγοίίδες δαίοτιρια Τὰπὸ νεγθα τῶν Ο.᾽ Βαεαδτγάι. δά Εχοά. χν. τό. Ρ. 282. 
4. καὶ ὁ ἀρανὸς. ἔξωξε δρόσους} Ο.. και ὁ πρανος ἐταραχ Ὴ ΤΆΔΓΡ. 85. 7. δυνατοὶ ἐν Ἰσραὴλ] Ο.. οἱ κατοικξντες εν 
Ισραηλ τηᾶτρ. ὃς. ἕως ὅ ἀνέςη] ἕως ἀνεξὴ Χ. 10. μεσημρίας] Σ. σιλδεέσων. Θ. λαμπῆηναν τηᾶτρ. 8 5. ΘΙ. 
Ἠεχαρὶ. ἴῃ Ιος, 11. ἀνακρεομένων) Α. καταλεγοντων. Σ, συμπίνοντῶν.. (Ὁ. εὐζφῥακνομοένων τΛΆΓΡ.. 8ς. αὔξησον 
Ενιοζυσὸν Χ. 12. λάλησον ὠδήν] λάλει μετ’ ὡδὴς Χ. ἄναςα] Θ. εξαναφήσον τηᾶλΓρ.. ὃ 5. Ἰἴτοσ 1η᾿ Ηεχαρὶ. ᾳ, ςοἔ 

γος. 11. «( 

Υ̓ 
4 

5.9. (ἢ εχαρὶ. ἴω 1. 4. Λαρωεμάθϑ) Α. Σ. εἰσοδὰ τηατρ. Χ, ψι4ε Μοπιίβυο. εἴ Βαῆγάξ, ἴῃ Ἠεχάρὶ. φ. [ 

Κ Δ 4 
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Ν 

14. ἕλκοντες δος. Σ. διδάσκοντες μετὰ ραθδου γραμματεως πλᾶτρ. ὃς. τό. εἰς τί ἐκάϑισαν δζς.] Ο. μὐήον κω 
᾿ καθίσας ἀνάμεσον τῶν μοσῷεϑαμ. τῶν κληρων. Α. Θ. διατί εγκωϑίισαι ἀνάμεσον τῶν μετεχμίων τηᾶτο. ὃς ᾿ς Ττῆς ὄιγο- " 
μίας] τεχῖῃ τῶν μοσφαίδαμ. τᾶΓΡ.. Α. τῶν κλήρων.. Σ. τῶν μετεχμίων. (ἢ) Χ. 19. Θαναὰχ] Θααναχ Χ. 
ΖῚς ἀρχαίων] Α. καυσωώνων ὨλΑΤΡ. Χ. 22. Καταρῶοϑε----κατοικῶν αὐτὴν] κατωρασει καταραο τὸς ἐνοικδυτῶς αυ- 
τὴν Χ, ἔς, ργϑῆχο Θ, πηατρ. ὃς. οὐκ ἤλθοσαν----δυνωτοῖς] οὐκ ηλϑὲν εἰς τὴν βοηϑειαν Κυριου, βοηϑος Κυριος εν 
μαχηταις Χ. ἐν δυνατοῖς] Θ. εν δυνωςειαές γχλτρ. ὃς. | " : 

ΓΑΡ. ΥἹ. 2. ὄρεσι Ο. σπήλωκοις ΠΊΔΓΡ. 8 ς. β ς. αἱ σκηναὶ] 9. τας σκήνας αὐτῶν τσαρεῷερον Τάτ. 8 ξ. 
24. Ἐσδρῆ Εῴρι Χ. 427. Καὶ ἔλαξε Γεδεὼν δέκα ἄνδρας] 500]. κορφὴ τῶτο οὐκ ἄργως, ὠλλ᾽ ἵνω διῶ τῷ ἀριϑμξ τῶν 
δέκα ἀνδρῶν Ἰησδν μεϑ᾽ ἑαυτξ ἔχων φάνη βοηϑόν. Ἰτεπδὶ ἔδρτη. εσ ((αἴδηδ 1ὴ [π4. ρ. 470θ. 422. Ἱεροδάαλ) 
Ο. δικαφηριον γλᾶΓρ. ὃς. 414... τὸν Γέδεων)] , τον Χ. 38. ἔφαξε] Ο. ἁπερρυει πλᾶγσ. 85. 10. καὶ ἐπὶ πᾶσαν) 
Ο. ἐπι δὲ πάσαν τηαΐρ. ὃς. β " τὰν τς : 

ΟΑΡ. ΝἼ. 1. Γαδααϑαμωραὶ] Α. τῷ ὑψιλε τηᾶγρ. Χ. 42. Ἰσραὴλ ἐπ᾽ ἐμέ] ἐπ᾿ ἐμὲ Ἰσραῆλ Χ. ς. καὶ τᾶς 
ὃς ἐὼν---πιεῖν ἴῃ Ηπε Ποπ1.7 οἱ τίπῆεσιν εἰς τὴν κοιλίαν τιεῖν ὕϑωρ, μὴ πορεύσονται μετὰ σοῦ εἰς πόλεμον, ἵνα μὴ τοίπῆωσι 
κοὴ δέωνται ἐν τοόλεμῳ, ὅτ᾽ ἐν ττρώτῳ δείκνυνται ὄλεθρον ἐν κακῶς σίνειν ὕδωρ. Ϊαςον. ΝΙΒεΠ. ρΡ. 249. κλίνη] Ο. Θ. 
Α. καμψη πιεῖν, μεταφξήσεις αὐτὸν καϑ' ἕαυτον ΓΩΔΓΡ. ὃς. 6. ἐν χειρὶ αὑτῶν πρὸς τὸ φόμα αὑτῶν] τὴ χείρι αὐτῶν ἡ τὴ 
γλωσση αὐτῶν Χ. 14. μαγὶς] μαγις τὸ σκδταριον καὶ ἡ τρώπεζα ϑ0}ο0]. ἰη τηᾶτρ. ξό. Α.Ο. ἐγκρυῷιας. Σ. κόλ- 
λοιρώ (Π6) τῃᾶγρ. ὃς. Σ. κολλυρα. Α. εγκρυφιας τηᾶτρ. τοῦ. Ις. ἐν χειρὶ] Ο. Θ. Σ, εν χερσί Ὡχᾶτρ. ὅς. 
18. κύκλῳ ὅλης----ἐρᾷτε, ΤΩ] καὶ ὑμεῖς κυκλω καὶ ἐρεῖτε ρομῴριω τῳ Χ. 422. ἐν ταῖς τριακοσίαις κερατίναις] (λε“λρι- 
ποι. ὧι τριωκόσίαι κερώτιναι καὶ ἀπεκώλεσαν καὶ εῷυγον ΤλᾶΓρ. ὃς. 422. Βηϑσεὲδ] Α, ομκν, Ασεΐα τηᾶτρ. Χ. 
Ὡς. ἐν Ἱακεφῷ φ] Σ. ἐν σετρω. Θ. εν Ἰαδεῷ τῇ κοιλωδι τλᾶτρ. ὃς. - ΤΣ -»5ΞῬ᾽. 

ΟΑΡ. ΝΠ]. 2. ἐπιφυλλὶς] ργεαῆρὶς Α. Σ. Θ. τατρ. 1Ιοϑ8. ς. καὶ ἰδὼ ἐγώ εἰμι διώκων] ΑὈ----εγω δὲ διωκω---- 
υἱαπε δ δώσομεν τὴ φρατειω σὰ ὠρτες----ἰῃ, ΟΟΠῚ. [84. Οπγηΐα (ἐχοερεῖβ νοσα. διωκὼω οπισω τῷ) (οτὶρῖα ἴμηϊ 
ΠλΔΠῈ ΔηΠ]υα, ἔογὶς Δ ἰρίᾳ ῥγίπημα, ἴῃ γαΐαγα. ϑογιρίαγα ργίογ, 7λτι εγαία, πο ἴοῖ σοῃῆιες νοσαθυ]15, 
4υΔηι δα η0ὲ8 ἴῃ Π]1ὰ8 Ἰοςυ ΠῚ ΡΟΠίΑ παης Ποπίρ!οϊ(αγ. Χ, 7. Διὰ τῶτο] ποῖα ἱπ τπᾶγρ. δια τεᾶτο. ἀντι ουχ 
τως ὃς. Βωρκηνίμ] Σ. τριξολοις τηᾶτρ. Χ. 10. σπωμένων) Ο. ἐσπασμενοι τηᾶτρ. ὃς. 61 3. ᾿Δρὲς} Θ. ορους 
ΡΓῸ ἀρες τηᾶγρ. Χ. 14. τῶν τωρεσυτέρων αὐτῶν] τὲς πρεσφυτερες αὑτῆς Χ. 424. αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν Ἰσαμηλῖται]) αὖ- 
τοις ἱσμαηλειτες ἧσαν Χ. 26. μηνίσκων)] Ο. σιωμενων (ΡΓῸ σιρωνων). Α. μηνισκων. Σ. κοσμίων, τιᾶτρ. Χ. ΟἿ 
Ἡεχαρὶ. ἴῃ]. Α. μνησκων. Σ. κοσμῶν ΓΩΔΓΡ. 1ο8. 27. ἐν Ἔφρωϑά] οἱ Τ'. εν Ἑῴρα τηᾶτρ. Χ, 28. τπροσέθη- 
παν] Ο. Θ. τροσεϑεντο ΠλλτΡ. 8ς. 42. ᾿ΑΟ) Ἔσδρί!] τσατρος τὰ ΕφιΧ. ᾿ ἐ τὰν τὰ ἢ 
 ΟἋΡ, ΙΧ. 2. Τί τὸ ἀγαωϑὸὺν ὑμῖν] σσοιον βελτιον υμιν Χ. εἰμὶ] Ο. δάἀάπης εγω τηᾶῖρ. 8ξζ. 1 Ἃ. τὸν. εὐφραί- γοντα Θεὸν καὶ ἀνθρώπους} τὴν ευφροσυνην τῶν ανϑρωπων Χ. 47. ἑτέρα] ρ]οΙΆ ἰητετ]η. μια 121. Οὐδ ἴεαι- 
ὈηζαΓ ὑἵαις δὰ πετῶ (αρίτῖβ Ἔχοογρία ἔμπης οχ ζ]1ο Μοπείαυοοηίαπο, ἔταρπιεπῖο Οοάϊοὶς ΟΟ]Ρεε- 
ΕἸ]. 48. κοὺ πῶς ὁ λαὸς] ῬΓΒΕΙΩΪΤ. αὐτὸς. τὰς ἀξίνας} κὰκ σὺν : τήν ἀξίνην. κλάθον ξύλου] ᾧορτιον ξυλων. κρὴ 
ἤρε---ὥμων αὐτϑ καὶ ελαίεν αυτο, καὶ ἐπεϑῆκεν ἐπὶ τοὺς μᾶς αὐτά τῷ λαῷ τῷ μετ αὐτῇ] προς τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ 
αὐτᾶ. εἶδετε] εἰδατε. ὡς ἐγώ] ὡς και ἐγω. 49. καί γε ἀνὴρ----ἰ ΑΔ μέλεχ]. καὶ 7ε χα τῦαντες ἐκάξος ᾧορτιον, κας ἤραν καὶ ἐπορευϑησον ὁπισω Αὐιμελεχ. ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν] εϑηκᾶν ἐπι τὸ οχυρωμά. ἐνεπύρισαν] εἐνεπρησαν. τὴν συνέλευσιν 29] Καὶ σὺν : το οχυρωμα. καί γε πάντες οἱ ἄνδρες} τῦαντες ἀνδρες. ὡσεὶ χίλιοι] ὠσει χριλιοι. ξο. ἐκ Βαεϑηλᾷερὶϑ----κατέλαξεν αὐτήν] εἰς Θηζξης, καὶ περιεκάθισεν ἐπ᾽ αὐτήν, καρ προκατελαῦετο αὐτήν. (Πς, ἤπα καὶ περί- ἐκαϑ', ἐπ᾿ αὐτὴν, Χ.) ΚΙ, ἰογυρὸς ἦν] ἥν οχυρος, τῆς πόλεως 29] καὶ πάντες οἱ ἤγέμενοι τῆς πολεως, ἔκλεισαν ἔξωθεν αὐτῶν] «πεκλησαν εῷ᾽ εαυτες. 52. Καὶ ἦλϑεν} χ και προγηὙ σεν: καὶ ἡλϑεν. πωρέταξαντο αὐτῷ] εξε- πολεμήσαν αὐτὸν. τοὺ ἐμπρῆσαι] ἐνπρῆσα. ς 3: κλώσμα ἐπιμύλιον ἐπὶ κεφαλὴν] κλασμα μυλου ἐπι τὴν κεζφαλην. ἔχλασε] συνεθλασεν. ; 54. ταχὺ] τὸ ταχος. τὸ αἶρον] τον οέροντώ. (ἢς Χ,.,) Σπάχον τὴν ῥομῴῷαίαν με] σπάσαι τὴν μαωχρέρῶν σου. Τυνὴ] κὰκ στι : γυνή. ἀπέθανε] ὠπεϑάνεν .- Αὐιμελεχ. ςς. κρὶ ἐπορεύϑησαν] καὶ ἀπηλϑον. 56. ἐπέςρεψ,ε"] ἀπεςρεψψεν. τὴν τπονηρίαν] τὴν κώκιαν. τῷ «πατρὶ αὐτοῦ) , αὖτε. ὠποκτεέϊνα!) ἀποκτονας. 57. τὴν πάσαν πονηρίαν] πάσαν κακίαν. Συχὲμ] Σικίμων. εἰς κεφαλὴν] εἰς τὴν κεῷαληῆν. υἱοῦ Ἱεροξάαλ] τοῦ Ἱεροδααλ. ΟἋΑΡ, Χ. τ᾿ αὐτὸς ὦκει ἐν Σωμὶρ} αὐτὸς κατῴκει εν Σαμαρία (οὐ. (Ο]Βετί. ἔταρίη. 2. εἴκοσι τρία] γ΄. καὶ κ΄. Ἰάετ,. ἐν Σαμὶρ] εν Σαμαριᾳ ἰάεπι. 3. μετ᾽ αὐτὸν Ἰαὶρ ὁ Ταλαὰ δὴ Ιαείρ μετ᾽ αὐτῇ ο Ταλααδειτης ἰάδεῖη. εἴκοσι 72] β΄. καὶ κ΄. ΙἸάεπη.. 4. Καὶ ἦσαν αὐτῷ ὅζε. υἴηπε δὰ βῃ. ζοΙη.] καὶ ἐγένοντο αὐτῷ β΄. και λ΄. υἱοι, ἐπιξεζηκοτες " Ἔπὶ . καὶ λ΄. πωλους, καὶ β΄. καὶ λ΄. πόλος αὐτοῖς, κως αὐτὰς ἐκάλεσεν ἐπαύλεις Ιαείρ ἐως τῆς ἡμέρως ταυτῆς" αἱ εἰσιν εν. τῇ γη Γαλααδ. Ἰάδστη. ἐπιβαίνοντες] Ο. ἐπιβεβηκότες ΤΏΔΓΡ, 85. κ΄ ἐν Ῥαμνών] ἐν Καμώ Οοά, (Ο]Βεεῖ. ἔταρτη. 6. τῶ ποιῆσαι] α Του Ἰάδῖη. ἐνώπιον Κυρίου] ἐναντι Κυρίου Ἰάδτη. καὶ ἐδέλευσαν----᾿Αφαρὼϑ', καὶ τὸϊς} καὶ ἐλατρευσαν Χ ἐς τρις Βαώλειμι, καὶ Ἂ συν: τηὶς Αφαρωϑ' κα καὶ συν τοις----ἰά δηλ. 17. καὶ ἀνέδησαν] Σ. και διαΐδαντες Γηᾶτρ.. Ι1οὅ. ; 

ΟΑΡ. ΧΙ. 7. καὶ διατί Τ και τι στι Χ. 33. ἕως ἐλϑέϑ} ἕως του ελϑειν Χ. συνεςάλησαν] Ο. Θ. Α. συνετραπη- 
σᾶν τηᾶτρ. 498. (ἢ. Ηεχαρὶ. Ἰῃ ἶος.. 24. οὐκ Ἵν] καὶ οὐκ εςῖν Χ. 35- ταραχῇ ἑτάραξάς μ6] Σ. ὠκλασας με. Θ. καταγχσα κατηγξας με ΓΏΔΤΡ, ’οϑ8, 406. ἀπὸ τῶν υἱῶν] Ο. Θ. εκ τῶν υἱῶν τηΔΓΩ. ὃ 5. 37. πορεύσομαι] Σ. περιελθεῖν τηᾶγρ. ὃς. ᾿ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑΓ ΡΙΟΕ58. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 2. μαχητὴς] Ο. ἀντιδικῶν. Α΄. δικασίας. Σ.. ἐν μάχη ὑμῖν πᾶσ. φᾷ δ: η.. παρατάξαοϑ αἰ] οι οἱ 

λοιποι. πολεμεῖν τηλτρ. ὃ5. Ὄ. εἶπον δὴ ξάχυς Α. εἶπον δὴ ξάχυν γηαγρ', 1οΒ, ' - 

ΟΑΡ. ΧΗ]. τ. Καὶ προσέθηκαν] Ο. Θ. και προσεϑεντο ΤηᾶΓρ, 85. ς. Ναζιρ] ΑΟ Σ: ᾿ἀφωρισμενον. τρλτρς. Χ, 

21. ὅτος] Ο. Θ. ες!ν μὰν" 8ς. 422. Θεὸν εἴδομεν] ΠΠαῖ8: 131. εοραιιᾶμμεν.. τὰ. τϑο. 1δι4. ἐμάν ΣΦ ΎΡῺ 

Ὁ» ἑωράκαμεν ἐν... . Θὺ γεν. .-. τῆδῃ. ξα΄. Ξ 

. ΟΡ, ΧΙΝ. ς. πϑυ ἕως τοῦ ἀρκόίνα! ἐξεκλιναν εἰς ἀμπελῶνα Χ, 9: Κοὴ ἐπεμίϑε] Χ. οὐπὶ Εά. ἜἌΘΩΣ 

ἀπὸ τοῦ φόματος Σ. εκ του ςομάτος πλᾶγρ. Χ, 

ΟΑΡ. ΧΡ. ς. ἀπὸ ἁλωνος] --- τὲς ςαχυὰς καὶ τὰ αι λδονενὲ (νοΐ. ρτο σροτεϑερισμνα) (σά. ̓ϑαγάνίδῃ. 
ἃ ΑἸτετὸ οἴαῖα8. δ᾽ νεγὸ Ἰἰδίεης (σάϊο!β Ὠυ)ὰπ τόϊταυϊα, ς ααθαβ Μαγίδηϊεβ δὰ Ἴὰρ. αν. εἴ χνῖ. ἐχ- 

σεγρῆξ νῖγ φα]θογγίπγαβ ἢ Ερο αυϊάεηι 14 ἃ πεπηῖπξ τείοῖγε βροτοὶ. ιά4ς ποιτίαιαι Φοά. ϑατγᾶν. ἴῃ Ῥγόϊοβοπι. 
ταδὶ: σΆΡ. 111. ὃ. 4. εἴ ἴῃ Ν ἐπορίον: Ρτο Β. εἰ Ογ. 1,11. τοι. ν. Ρ. 121. 154. 9. ἐν Δεχῇ] οἱ Γ'. ἐν σιαγόνι Ἃ. 

11. τριο,. ἀπὸ ᾿Ἰώδω ἀνδρ.] τριο,. ἀνδὸ. εξ Ιεδα Χ. πρὸς Σαμψὼν] Ο. τρος τὸν Σαμψων τηᾶτρ. 85. κοὶ τί τῶτο] 
καὶ ινῶτι ταυτῷ ΤΛΆΤΡ. ὃς. 12. τοῦ δῶναι) του τταραδδυναγ Χ. ᾿ὈΟμόσατέ: μοι----ὑμᾶς] Οοάεχ ϑαγαν. ροξ Πὸς 

συλ Ἰεπλημσο Παθοῖ: -- μη ἀποκτεῖναι μὲ ὑμεῖς, καὶ παράδοτε μὲ αὐτοῖς. ΑἸῖετ. 14. καὶ ϑανάτῳ] Ο. ϑανατῳ 

δὲ τλᾶτρ, 85. 14. καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτϑ} Ἠαθεῖ ( --- (οά. ϑᾶγαν. αν ΑἸζετο εἰς. Χ. οσὐτὰ Εά. 
Ἀοιῃ. κφὴ ἥλατο] καὶ κατευϑυνεν (ἄ. ϑαγαν. ἃὉ ΑἸτεγό οἷἕ " κρὸ ᾿ἐτώκησαν--- χριρῶν αὐτοῦ) και διελυϑησαν οἱ 

δέσμοι ἀπὸ τῶν βραχιόνων αὐτὰ Ἰάετη. Ἰγεπδιβ ἴῃ Μϑ. Ολΐεπα Ραίΐγυμη ἴῃ Οάἶαϊευσῆυτ, ((Ποά. γ46. Βιδ]οτῇ. 
ψατις. Ρ. 493.} υδὶ ἀϊχεγαῖ, δαηρ ομθη υἱποπίς σαί {μὲ ἐγρπηε ῥοῤμἰ Ὑπάαίοῖ, σαέοπὴς βεοσαξογ ει σοπ- 
γιατ, δά: τὸ δὲ λυϑήναι αὐτῷ αὐτομαΐως τῷ δεσμώ, σήμώίνθι, ὡς μετανοῆσας σαλὶν λυϑήσεται εκ τῶν τῆς αμαρτιας 

δισμων. ὕ7πάς ραΐεϊ δυπὶ διελυϑησαν, που ετάκησᾶν, ἢος Ιοςο Ἰερὶῆε: ΑἸΐεγ ἴῃ Οο]]Αῖ. Ν εγί ᾿Ασηιεπ. δχς. 

ΟΕ Οἵα. ἀκ ΝΊΠ15 ϑερῖ. Ρ. τοο. ΡΒ. 17. ᾿Αναύρεσις] Α- ὕψοσὶς ([-ς). Σ. ἄρσις πιατό. 1οϑ. 10. Κοὴ ἐῤῥηξεν 

-σιαγώη καὶ ἤνοιξεν ο Θεὸς τὸ τραυμώ τῆς σιαγονος Οὐδ. ϑαγαν. δϑ᾽ ΑἸτεγὸ εἰς. ᾿ ἮΝ 

ΠΑΡ. ΧΥΙ. 1. "Σαμψὼν εἰς Γάζαν) Σαμψων -: ἐκέιϑεν" εἰς Τάζαν Ιἄάθσσω. 2. ἕως λαφαΐσν ὁ ὄρθρος] ἐως φω- 

τος ὥρωι -- μεινωμεν΄ "Ἰάδῆλ. 4. ἐπὶ προσώπου] Ο. 6: ο ἔξιν ἔπι Ὡροσωπὸν ΠΊΆΔΓΡ. 8 5 "ἢ τ ὐδς ἐν ̓ Αλσωρήχ] ετι ΤΒ χεῖ- 

μώρρου Σωρηκ (οά. ϑαγᾶν. δῦ ΑἸΐεγο οἵς. (ἢ, Οτάδ. ἄς Ὡς ϑερί. Ρ. ΤΟΙ. 7." μὴ διεφϑαρμένωις] μῆ Ἴρη- 

Ἰϑμὐν (ζοά. ϑαγαν. ἂὉ ΑἸτογο οἱϊ. Ο. Καὶ τὸ ἔνεδρον] Καὶ τὸ ἐνεδρὸν -- -- αὐτὸ Ἰάετη. ῇς, 'ῆπε -ῷ) Χ, το. ἐπ- 

λάνησάς με παρελογησώ Χ. 11. ἐν καλωδιοις Χ. σατὴ Εά, οηλ. 12. κρὶ τὰ μὲν ἐξήλϑεν ἐκ τοῦ παρε 

καὶ το εἰεθρῦν ἐκλα ἐκληϑη τὸ ἕν τῷ ταμῴιῳ (οά. ϑαγαν. δ᾽ ΑἸτογο οἵ. καὶ. εἶπι} καὶ εἰπὲν --- αὐτῷ Ἰάεπι. 14. 

ἐξυπνίοϑη ὁ ἀπὸ τοὺ ὕσνξ. αὐτῷ] καὶ ἐζηγερθη ἐκ τοῦ ὑπνε αὐτὰ ἰάετη. ἐκ τοῦ τὸιχῈ] - τ ἐκ τὸ Τοιχ. -- Ἰζ: ουκ Ἔυ οι 

οχο 

ἡ ιἰογυς 'χυτα." Ἰάδη,. 17. Σίδηρος οὐκ ἀνέξη] τέχι. ξζυρον ουκ αναθησέταις ΠλάᾶΓρ. αὐ ἴῃ. ΕΔ. Χ: ξυρὸν ὀυχ αμρϑ εὐν τὰ 

(οά. ϑαγαν. ἂῷ ΑἸτεγο οἵ. ἅγιος ΘΗ Ναζηραίος Θες ἸΙἄάετη. 18. τὸς ἄρχοντας] τες σΌΤΡΟΑ: Χ. δΔ24. καὶ 

ὃς] κρὶ ὅς τις τηλτρὶ ὃς. 26. ἐφ᾽ οἷς ὁ οἶκος ἐπ᾽ αὐτὰς Χ, οὐιὰ Εά. ̓ ΑἸεχαπάγ. ἐπ᾽ αὐτός 11. ὁ δὲ ταις 

ἐποιῆσεν «τως (Ὁ --- (ο4, ϑαΐαν. ἂόῪ ΑἸΐοσο οἷ. 428. κὶ ΕΣ τ ἀνταπόδωσιν ον, καὶ ἐκδικησω τ τον 

μιαν Ἰάεη. 20. κίονας τοῦ οἴκου ἐφ᾽ ἃς] κιονας τοὺς μέσους ἐφ᾽ ους Χ. 

ΠΑΡ. ΧΥΊΙ. 4. ἐγενήθη) ἐγένετο Χ. ουὐτὰ Αἰεχαηάσ. ς. ἐφὼδ] Α. ἐπωμίδα ενδυμω. ΠΕ ἱεράτικον 
τηάγρ. 8 ς.. Α..ἕ ἔνδυμα καὶ μορφόματα. (ἢ). Σ. ἐπωμιδα!, τροσωπον. ενδυμώ ἱεράτιίκον, και εἰδωλον. τηᾶτρ. 1οϑ. 

ϑεραφίν) Α. μορφωματα. Σ. εἰδωλω τηῦτο. Χ. ἔπληρωσε) ἐνέπλησεν ΠηΑΓρΡῸ : ἐτελείωσεν Χ. τὰ Οτεδ. ΟΕ, ε- 

Ροιῖογ ἴῃ ἶοο. 7. δήμου 1ὅδα] Ο. Θ. δημὰ Ιεδὰ εκ τῆς συγγενείας Ἰεδὼ τηᾶτρ. 85.. 8. ἀπὸ Βηθλεὲμ] Ο. Θ. 

ἐκ τῆς πολεως Βηθλεεμ, Ιεδὰ τηᾶτρ. 8. ἀπὸ Βηϑλεὲμο---- 16δα} εκ τῆς 'πολεως Ἰουδὰ ἐν Βηθλεεμ Χ. 

ΟΑΡ. ΧΥΠΠ]. 7. ἐν μέσῳ αὐτης] κατοικουγτά ἐν αὐτὴ Χ. ᾿ καὶ οὐκ ἔς! διατρέπων ὅζς.1 Α. καὶ οὐκ ενήν καται- 
οφυνων δδὲ διατρεπων τηᾶγρ. Χ. καὶ μωκρᾶν εἰσι Σιδωνίων Σ. στι μάᾶκραν εἰσὶν ὥπο Σιδωνος τηᾶτρ. ὃς. ΟΣ ἘΕΣΑΡΙ: 
1η 1. το. ἐὰν ἔλϑητε) εαν εἐλθη ἃ. σλατέϊα) ευρυχίωρος Χ. τ9. ἢ γενέαϑαι!] Χ. οὐυτὰ Ἐά, οι. οἴκου εἰς 

δῆμον Ἰσραὴλ] Ο. Θ. συγγενείως εἰς Ἰσραηλ τλΓΟ. ὃς. 421. χοὶ ἔϑηκαν] καὶ ἐπαταζαν (]. εταξαν)ὺ Χ. 42. συν- 
αντ. ἡμῖν! ἡμῖν ΟἸ ΤΠ ςα]διδ οοττγ. ἴῃ ὑμῖν, ἰογίλῃ δὸ 1ρῆ8 Εάπογιθυβ. {146 Ηοΐπηεβ. Ῥγθῖαῖ, δὰ Οεηβῆη.) 

ἡμιν ἰαρ. (οάεχ 58. εἰ Εά, ΑἸ άϊπα. 31. οὐκ ἥν βασιλεὺς] Ο. καὶ βασιλεὺς ουκ ἥν ΠΏΔΓΡ. 8ς. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ. 2. καὶ ἦν ἐκῶ] καὶ ἐγένετο ἐκεε Χ. . 4. ὃ γαμῦρὸς] ἴῃ τηᾶτρ. ποίδ, ἀντὶ τοῦ ὁ πενϑέρος 4.4, κ7. 

ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας] «ἐπι Χ., 6. εἱ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ} ὠμῴοτεροι ἐπι το αὐτο Χ. 8. νεάνιδος] τσαντες κωδικες. τρος 
τον ανδρα τηᾶγρ. ὃς. σράτευσον Α. νωϑρευϑητι. Σ. διατριψον τιᾶτρ. Χ. Αα. ομπέδαγε ὅγγ. Βαγ- Ηςβτ. 
9. ἡμέρα εἰς τὴν ἐσπέραν] ἡ ἡμέρω εἰς ἐσπεραν Χ. 11. νεανίᾳ] οἱ λοιποι. παίδαριῳ Πλᾶτρ. ὃ5. 17. ἄνδρα] Α. 
συν τὸν ἀνδρα τηᾶτρ. 1οϑ. 25. καὶ ἐνέπακζον] Α. καὶ ενησελγήσαν τηᾶτρ. 108. καὶ ἐνέπαεζον ἐν αὐτῇ] Α4. 

εἰ ἰα εἰ υεγωμηΐ ἐπ σα. ΤὨεοά. ἐἐ αἰεγπαυόγωπί (6 δα». ὅγτ. Βατ--εθσ. 420. ἐν σαντὶ ὁρίῳ] εἰς πασας 
τας ῴῷυλας Χ. 

ΟΑΡ. ΧΧ. 22. ἐγγίσαι ἐς τπαράταξιν---ἀδελφὲς ἡμῶν] Χ. Ἰερὶϊ ουὐπὶ ΧΙ, 121. 28. αὐτὲς εἰς χέρας] αὖ- 
Τὸν ἐν τῇ χρρι ἃ. 48. καὶ σημέϊον ἣν] Σ. σύνθημα δὲ ἦν τλᾶγρ. το8. 41. συνήντησεν] ἐπεςρεψνεν τα. Χ. 

- 

- 5... ΒΒ. ΤῸ 



“δ 

ΓΑΡΡΕΝΌΙΣ ΑῬ ΑἈΑὔΤΗ. 

. ΕΌΤΗ. ΟΑΡ. 1. 12. τῷ γενηθῆναι μὲ ἀνδο!] Α. βεδηλω. Σ. συλλαζειν τηᾶτρ. ΣΧ. φῇ Ἠεχαρὶ. 18 1. Α΄. καίγε 

δι φιλωμρῆν; ΔΕΛΑΙ ΚΟ ΜΕΤ ανϑϑι πηᾶΓ.. ιοϑ. 20. Μὴ δὴ καλεέτέ με Νωεμίν)] Ατηι. Ἑά. Βος ςβοϊιηλ ΒάΡεῖ 

[ῃ ΓΩΔΓΡΊΠΘ : αὕτη ἐςὶ καλὴ σικρῶ, ἣ εἐς!. 

ΟΑΡ. 11. 14. καὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου] καὶ ) βάψει. τὸν ἄρτον σου ΟΕΟΓΡ. Μψοσαθυ] πὶ ψωμὸν ϑῃηδίοραπι εἢ 

γοσαδυο Ἰπρυα Οτγαςα νυ]ραγὶβ ψωμὶ, φυοα ράπεια Πρηϊβοαῖ. 17. καὶ ἐγεν. ὡς οἰφὶ κριϑῶν] Ατηλει, [η- 

ἴεγργεβ ἱητεγργείδζις εἴ νοσαπὶ οἰφὶ ΡῈΓ Αγγωθηϊᾶσ. νοσαδυ]υτῃ σγέη, ΠοῃΊθη τηρῃζαγῷ ΓΟΓΌΓΩ ατιάλγιιηι. 

Οεογρίδη. [πίεγργεβ ἱπτογργεϊδζαβ εἱξ νοσοπὶ οἰφὶ ρεγ Οεογρίδημηλ νου δυϊια)----ἰ(αζλοοἤ. β 

ΟΑΡ. ΠΙ. τς. περίζωμα] Σ. σινδονιον τλᾶΓρ. τοῦ." 

ΟΑΡ. [Ρ΄. 1. κρύφιε] Α. ο δενα. Σ. ο δὲ τις ταᾶτῃ. τοῦ. “ 7. τῶτο τὸ λινο διε Σ. τερι κληρδργιας καὶ σῳν- 

ἀλλαγῆς Τηλῖρ. 1Ιο8. 11. ἐν τῇ τὐλη] Α. Σ. τοῦ ταπου τηᾶτρ. τοῦ. 

ἜΡαΣ 

ΘΟΚΒΙΘΕΝΘΑ ἹΝ [1810 9050. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 2. ἀνέλεοϑ] -- ττευϑὲν Χ. 

ΟΑΡ. Υ.4. Φρόνηφις] συφάσις νου ΤΛΆΓΡ. Χ. 

ΑΡ. ὙΠ. 2. Βαιϑηλ] Βαϑαὺυ (τ,ΔΓΡῸ 1 κατῶ αἀγατολας Βα,ϑηλ καὶ εἰπὲ ρος αὐτου) ἃ. 4.. ἀνάζησα)) 

Ἑ κα Χ. 17. Καὶ προσήλιϑη---κατ' ἄνδρα. ἴῃ ςοτη. [64.] Καὶ προσηχϑη κατὰ δημους, καὶ ενεδεεχϑη δῆμος ο Ζα- 
ραϑ" καὶ προσηχϑὴ δῆμος, ο Ζαραι κατ᾽ οἰκους, κι ἐνεδεεχιϑη οἰκος Ζαμῶρι. και τροσηχ)η ὁ οἰκος κατ᾽ ανδρω Χ. 

ΟΑΡ. ΥΠ]|. 2. σεαυτῷ 29] -Ὁ ανδρας ταπῖαπ Χ. 10. τὴν χέρα αὐτῷ τὸν γαισὸν]) τον Ὑρισον καὶ τὴν χείρω Χ, 

20. ἐκ τῆς πόλεως], εκ (ΒαΡεῖ ἴῃ πηᾶγρ.) Χ. 424. τὸς σεδιοις] ΤΆΔΓΡ.. τῇ ἐρημῷ Χ, 24. ᾿Ιησᾶς}] Ἡαβθεῖ ἴῃ 

τηᾶγρ. Χ, 42. υἱῶν] ᾿ᾳδεῖ ἴῃ πηᾶγρ. Χ. 
ΟΑΡ. ΙΧ. 4. ἐποίησαν] ἐπρίησαν 14. Μεπάυτη Ὑρορταρῃίουῃι : υοά ἰΔτηθη ἰηΐοσ ψαγιδηζοβ ἰοσυτ οὉ- 

ἔηυϊε τη Ἑάϊοηε Βοῇαπᾶ. ς. καὶ ὁ ἄρτος--- βεδρωμένος] καὶ οἱ ἀρτοι τοῦ ἐπισιτίσμου αὐτῶν ξηροι και βεδρωμενοι 

(πιάγρ. βαθεῖ ευρωτίῳντες) Χ. 11. ἀκόσαντες] Παρεῖ ἴῃ πγᾶγρ. Χ. 
ΟΑΡ. ΧΧΠΙ. Ι. Κύριον Τὸν Ἰσρ6ηλ] Χ. οὐτχ Ε΄. Ἀογμδμᾷ. 26. ὑπὸ τὴν τήμινϑεν ἀπέναντι. ὑπὸ τῆν τέρεν 

ξδινϑον ἀπεναντι Χ. 

᾿ς Βος Οοάϊοε Χ. ((οἱπῖῃ. 1.) δαταεηάυτῃ οἵδ, ευτ υπἰνεγῆπι ρὲ Οϑαϊευοβυχα, υδὶ αὐ ἘΠΔΙείοης 
Ἀοηπιδηᾶ ἀϊίοτεραι, βΆσεγα οὐπὶ ΑἸεχαπάγίπα, πιῇ ναγιοιδίὶβ δ]! χυ!ά Ργξῇρπιβοεῖαγ. γ|4ε ποαπι (Οαϊοὶς 
ἰη Ῥγξίαῖ. δὰ εὐ 

β ἘΣ ἦπ “ῤῥεπά. σά ἰδγ. υοίμαθ, εχ ΟἸξαϊἑομήδες ὅγγ. Βαγ- οὖ ὶ. 

᾿ ΟἋΡ, ΤΙ. τό. σφοδρῶς] - αὖ Εδορι ϑγγαγηδοῖ. 
ΟΑΡ. ΜΙ]. 21. ψιλὴν] βοίαῃε Α4υ]4. δίδραχμα] βξία. Αχια, διδράχμων] βαίεγασερι Αααλ]α, 
ΠΑΡ, ΧΙ. 12. κεχωματισμώας ,“βαῤί ῥα: ΟΥ̓ΠΥΠΊΔΟΒ. "μ101155 ΤἬεοδοι. 

᾿ (ογγρθηά, ἴῃ Ῥχαία. δὰ 4, ργὸ φγαρεάρηξδως πότίε (ποιῖξ, Οοάιςῖς 74.}1. μόνο Οερϑίδος. 


